załącznik nr 1
nr sprawy 460/2019
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
nr konta ..................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o. tel./fax. 87 427 28 28 / 87 727 31 26
ul. Sienkiewicza 24; 11-600 Węgorzewo
Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gosp. KRS
KRS 0000048733
Kapitał Zakładowy 13.671.000
NIP 845-17-78-823; REG. 511340789

Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO ZUK sp. z o.o. w WĘGORZEWIE W ILOŚCI ok. 80 TON
1. cena netto 1 tony .............................................................................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................)
2. podatek VAT.....................................................................................................................zł
3. cena brutto 1 tony ............................................................................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................)
wartość dostawy (80 ton) netto: ...........................................................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................)
podatek VAT......................................................................................................................zł.
wartość dostawy (80 ton) brutto: ..........................................................................................zł.
(słownie: ....................................................................................................................................)
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Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Zobowiązuję się wykonać dostawę w terminie od listopada 2019 (od dnia podpisania umowy) do 30 kwietnia 2020
zgodnie z zakresem dostaw zawartym w załączniku do umowy – harmonogram dostaw.

3. Oświadczam, że oferowany węgiel spełnia wymagania zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i wynosi:


minimalna wartość opałowa

- ………......…….MJ/kg



maksymalna zawartość siarki

- …….....……..….%



maksymalna zawartość popiołu

- …….....……..….%

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. zaparafowany projekt umowy wraz z harmonogramem dostaw - załącznik nr 2
2. świadectwo jakości potwierdzający dysponowanie węglem o deklarowanych parametrach
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu złożenia formularza ofertowego.

__________________
miejscowość i data

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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