
                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 
   2/2009 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
Dane dotycz ące wykonawcy 
 

Nazwa:    ............................................................................. 

     ............................................................................. 

Siedziba:    ............................................................................. 

     ............................................................................. 

Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................................................. 

Adres internetowy (URL): ............................................................................. 

Numer telefonu:   ............................................................................. 

Numer faksu:   ............................................................................. 

Numer REGON:   ............................................................................. 

Numer NIP:    ............................................................................. 
 
Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
tel./fax: (43) 829-22-41 
 
Zobowi ązania wykonawcy 
 

1. Nawiązując do przetargu nieograniczonego numer 2/2009 na Dostawę węgla 

kamiennego na sezon grzewczy 2009-2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Błaszkach ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

……............................................. r., udostępnionym na stronach portalu 

internetowego UZP www.portal.uzp.gov.pl oraz ogłoszonego na stronie internetowej  

bip.zgkim.blaszki.pl  i w siedzibie Zamawiającego, oferuję realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Zobowiązuję się dostarczyć opał – węgiel kamienny na sezon grzewczy 2009/2010  
 
cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto ..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
Oświadczam, Ŝe: 
 
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 



 
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 

 
2. Akceptuję formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty  otrzymania 

przez zamawiającego faktury VAT. 
 
3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i 

nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

 
4. UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 
 

5. Oświadczam, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy  został zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się – w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, na wymienionych w projekcie umowy warunkach, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, 
lub dokonanych modyfikacji i zmian przez Zamawiającego. 

 
6.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: 

-   groszek energetyczny, tzw. eko-groszek -  sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego do 
31.05.2010r. ( w miesiącu listopadzie 2009r. – 50 ton, grudniu 2009r. – 25 ton, styczniu 
2010r. – 25 ton, lutym 2010r. – 25 ton, marcu 2010r. – 25 ton, kwietniu 2010r. – 25 ton, 
maju 2010r. – 25 ton). 
 -   miał  - do 20.11.2009 
 -   orzech II - do 20.11.2009 
 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
 
 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymaga ń do oferty zał ączam:  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 



 
Zastrze Ŝenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................
.......... 
 
Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................
.......... 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy 

 
 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
 
 
 


