
Znak sprawy: ZSP5/1/2012 
                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1                                                
                                                        F O R M U L A R Z        O F E R T O W Y 
 
Z A M A W I A J Ą C Y : 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 
ul. Szkolna 4 
97-360 Kamieńsk 
 
W Y K O N A W C A : 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
/nazwa wykonawcy/ 
............................................................................................................................................................................... 
 
/adres/ 
............................................................................................................................................................................... 
 
/telefon ; fax / 
............................................................................................................................................................................... 
/osoba upoważniona do kontaktów/ 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tzn. dostawę  węgla oraz miału  węglowego 
 w tym: 
- sprzedaż i dostawa węgla kamiennego kostka o parametrach powyżej kl. 28 000 kJ/kg 

 
-  sprzedaż i dostawa miału węglowego kl. 24 
za cenę: 
                                                                                               

L.p              Nazwa Jedn.                
miary 

  Ilość Cena jedn. netto 
           [zł.] 

   Wartość netto 
            [zł.] 

      VAT 
       [%] 

 1. Węgiel   kamienny 
 kostka 
 

     t.   90    

 2. Miał węglowy 
 
 

     t.   50    

 
Ogólna wartość netto…..,.................................................................................................................zł  
 
(słownie:................................................................................................................................................ 
 
Ogólna wartość podatkuVAT ........................................................................................................... zł 
 
(słownie:............................................................................................................................................... ) 
 
Ogólna wartość brutto………………. ............................................................................................. zł 
 
(słownie……………………………………………………............................................................. ) 



Oświadczam, że : 
-zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmuje je bez 
zastrzeżeń, a także uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty 
-treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza ofertowego, 
oświadczeń,umowy) w niniejszym postępowaniu publicznym nie została przeze mnie 
zmieniona -uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania   ofert,zgodnie ze SIWZ 
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia 
- akceptuję warunki umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku 
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 

Nazwa i adres firmy ……………………………………………………………………………………………………............... 
 
.……………………..................................................................................................................................................................................... 
 

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

Stanowisko …………………………………………………………………………………............................................................... 
 

Telefon …………………………………………Fax. ……………………………………………………… 

       Zakres: 
-do reprezentowania w postępowaniu* 
 
-do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
 

Zastrzeżenie oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………....…………… 
Inne informacje oferenta: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Oświadczenie wg art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
3. Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
4. Wzór umowy parafowany przez wykonawcę. 
5. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………… 

                                                                               
 
  Dnia ...........................................                                                                                                    ..................................................................... 
                                                                                                                                                                                         (podpis) 


