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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: 

 

Powiat Suwalski 

16-400 Suwałki   , ul. Świerkowa 60  

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 

16-420 Raczki   ,  Dowspuda 10 

    

 

Wykonawca:……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa drewna opałowego w 2019 roku na potrzeby 

kotłowni Zespołu Szkół  w Dowspudzie” składam  ofertę na wykonanie zamówienia 

Dostawa drewna opałowego w ogólnej ilości 900 mp (metrów przestrzennych) w tym 

liściaste: 400mp – olcha  S2a, 185mp - dąb  S2a,  iglaste: 162mp - sosna S2a,            

153mp – świerk S2a)   , na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie.   

2. Cena drewna netto ................................. zł (słownie: 

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

…………………………………………………………….. złotych) plus podatek VAT 

….. % ................................ zł (słownie:............................................................... 

…………………………………………………………… złotych)cena drewna brutto 

…………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. złotych).   

3. Transport drewna cena netto …… zł (słownie: ……………………………………… 

złotych) plus podatek VAT ….. % …….zł (słownie: ………………………… złotych), 

cena transportu brutto …………….. zł (słownie: 

………………………………………………….. złotych).  

4. Cena netto za całość zamówienia ………………….. zł (słownie 

……………………………………………………… 

……………………………………………………………. złotych) plus podatek 

VAT,cena brutto za całość zamówienia …………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………… złotych).  

5. Cena jednego metra przestrzennego drewna:  
1) dąb - bez transportu do Zamawiającego wynosi: ..........…..zł netto pluspodatek VAT 

...... % ................ zł = …………………. zł brutto za mp.  

2) olsza - bez transportu do Zamawiającego wynosi: ......... ….zł netto  plus podatek VAT 

..........%  ………. zł = ……………… zł brutto za mp.  

3) świerk -  bez transportu do Zamawiającego wynosi: ............ zł. netto plus podatek 

VAT .........% ………. zł = …………………… zł brutto za mp.  
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4) sosna -  bez transportu do Zamawiającego wynosi: .......... …zł netto plus podatek 

VAT  ...........% ………. zł = ……………………… zł brutto za mp.  

1. Cena za transport jednego metra przestrzennego drewna ………..zł (słownie: 

……………………………… ………………………………… złotych) netto plus 

podatek VAT  …..% …………. zł ( słownie: 

…………………………………………………………… złotych)  ……….zł (słownie: 

……………………………………………………………………………… złotych) 

brutto.  

2. Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy w terminie do dnia 

………………..……………………………… .   

3. Oświadczamy, że proponujemy …………….. dni terminu płatności.  

4. Oświadczamy, że dostarczymy drewno o ………..% wilgotności. 

5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i 

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania.  

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w umowie 

oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Następujące części zamówienia /przedmiot zamówienia/ będą powierzone 

podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………….. Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne. 

9. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

nie udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających 

się na ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o 

numerach ………........................………………………...................................................... 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

………………………….., dnia ……………………..  

 

 

……………..………………… 

Podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń  woli 

 w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 


