
 
 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

..................................................................................................................................    
/pieczęć  firmy lub dane adresowe i kontaktowe Dostawcy/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawca:  

 

Zarejestrowana nazwa Dostawcy: .................................................................................. 

Adres Dostawcy: ………………………………………………………………………………………. 

REGON: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL. ………………………………………… FAX …………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………. TEL. ……………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi sp.  z o.o., ul. Papieża Jana 

Pawła II 5; 18-300 Zambrów 

 

Przedmiot zamówienia: dostawa piasku płukanego 0-2 mm i zasypowego w 2021 

roku 

 

Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ i złożoną 

ofertą po cenach jednostkowych: 

 

1. Piasek płukany 0-2 mm 

Cena jednostkowa netto Franco Ciepłownia Miejska Zambrów ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 16 lub Franco teren budowy w Zambrowie  ……………… zł/ tonę 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/tonę 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa netto Franco Ciepłownia Miejska Zambrów ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 16 lub Franco teren budowy w Zambrowie  ……………… zł/ tonę 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 



2. Piasek zasypowy 

Cena jednostkowa netto Franco Ciepłownia Miejska Zambrów ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 16 lub Franco teren budowy w Zambrowie  ……………… zł/ tonę 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/tonę 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa netto Franco Ciepłownia Miejska Zambrów ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 16 lub Franco teren budowy w Zambrowie  ……………… zł/ tonę 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 

1. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury, po dostawie i 

odbiorze partii dostawy. 

2. Oświadczamy, że CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji 

zamówienia określonego w SWZ i w załącznikach oraz wynikające z konieczności ich 

poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi  

w SWZ, sukcesywnie w okresie od dnia 15.03.2021 r. do dnia: 31.12.2021 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, w tym z projektem 

umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SWZ. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz warunkami przetargu i nie wnosimy żadnych uwag. 

 

 

 

……………………..………………………………………… 
(Podpis osoby/osób uprawnionych) 

 

 


