
   
 

Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o.                         
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Załącznik nr 1   

– wzór Formularza Oferty  

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 

 

 

OFERTA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

„Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków 

administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2022/2023” 

 

 

1. Zamawiający: 

 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., 

 Młoteczno 12 A, 

 14-500 Braniewo 

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres:  

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

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

NIP …………………………………… REGON ………………………………………  

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem się z treścią SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2) Gwarantuję wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, 

mojej oferty, umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

3) Cena mojej oferty wynosi:   

 

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……...…………………….………… zł  

 

     słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ,  

 

b) w tym podatek VAT ( 23 % ) w wysokości: ……………………………………………… zł  

      

    słownie złotych: ………………………………...…………………………………………… ,  
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c) cena netto w wysokości: ..........................................…………………………………… zł  

 

    słownie złotych: …………………………………………………………………………..… . 

w tym składniki ceny oferty łącznej: 

Poz. Rodzaj opału 
Ilość opału 

[ tona ] 

Cena 

jednostko

wa netto 

[ zł/tona ] 

Wartość 

netto  
[ zł ] 

VAT                    

(…… %) 
[ zł ] 

Wartość 

brutto  
[ zł ] 

a b c d e = c x d f g = e + f 

1. Miał węglowy 550     

2. Ekomiał węglowy 300  
 

  

Suma poz. 1 – 2 do przeniesienia  

odpowiednio do pkt a), b), c)      
 

4) W cenie oferty uwzględniłem wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia ( łącznie z akcyzą ). 

5) Zamówienie wykonam w terminie do 31.01.2023 r. zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym w SWZ. 

6) Akceptuję warunki przedstawione we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. 

7) W przypadku wybrania mojej oferty, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego 

8) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. od upływu terminu 

składania ofert do dnia 14.10.2022 r. włącznie. 

9) Nie uczestniczę jako Wykonawca i podwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej                   

w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

10) Oświadczam, że oferowany węgiel kamienny sortymentu miał i ekomiał spełnia wszystkie 

parametry opisane przez zamawiającego w SWZ. 

11) Niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

12) Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego*. 

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).  

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:  

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

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

Telefon.....………………… Faks ……………………….  

Zakres umocowania: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, są:  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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7. Ofertę niniejszą składam(y) na …………… kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

 

 

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

               Miejscowość, data          Pieczęć Wykonawcy, podpis osoby/osób    

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

______________________________ 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 


