ZAŁĄCZNIK NR 1

RG.LK.2601.13.2018

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa i sprzedaż węgla,
miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CAŁKOWITA CENA OFERTOWA za wykonania DOSTAWY
….................................................................................................................................... zł brutto
słownie złotych brutto: ….....................................................................................................................
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
…...................................................................... zł VAT
…......................................................................zł netto
Cena netto /
tona

Ilość ton

Węgiel

4,5

Miał

10,5

Ekogroszek
(workowany)

8

Ekogroszek
luzem

103

Cena netto/
całość

Podatek VAT

Cena łączna
brutto

Razem
tj. całkowita cena ofertowa za wykonanie zamówienia stanowiąca sumę łącznej
ceny brutto za 4,5 t węgla + łącznej ceny brutto za 10,5 t miału + łącznej ceny
brutto za 8 t ekogroszku workowanego + łącznej ceny brutto 103 t ekogroszku
luzem )

1. Oświadczamy, że:
a) oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jej integralna całość
oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
c) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
2. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :
1) ………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………..
........................, dn. .........................
* niepotrzebne skreślić

…………..……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy
………………………………………..

Oświadczenie 1

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie pn Dostawa i sprzedaż węgla,
miału

oraz

ekogroszku

do

ogrzewania

obiektów

z

terenu

Gminy

Kawęczyn”

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem,
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

1

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub
Pełnomocnik w ich imieniu.

