
FORMULARZ   OFERTOWY 

dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa …....................................................................................................................................... 

Siedziba ….................................................................................................................................... 

Nr telefonu …............................................................................................................................... 

Fax…………………………………………………………………………….....…………........ 

Nr NIP ......................................................................................................................................... 

Nr REGON …............................................................................................................................... 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego …………………………………………………... 

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

 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Zespół Szkół w Urszulinie 

ul. Szkolna 23 

22 – 234 Urszulin  

pow. włodawski   woj. lubelskie 

tel. (82) 571-30-10  

 

NIP 565-13-78-512 

REGON 000594063 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego o zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro na 

„ Zakup wraz z dostawą  węgla kamiennego do Zespołu Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 

23, 22-234 Urszulin” 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz….............................................................................................. 

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

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 



1. Zobowiązuję się dostarczyć 1 tonę  węgla kamiennego -eko -groszku (o parametrach 

zgodnych z zapytaniem ofertowym) wraz z kosztami transportu i rozładunku za: 

cena netto: …………………………………… zł 

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

podatek VAT: ………………………………. zł 

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

cena brutto: ………………………………… zł 

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

 

. 

 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

dostaw w terminie: 

- rozpoczęcie dostaw według zapotrzebowania zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia 

podpisania umowy,  

-  zakończenia dostaw przedmiotu zamówienia w terminie do 31 lipca 2021 roku. 

 

2. Miejsca dostaw: 

 

Kotłownia w budynku Zespołu Szkół w Urszulinie przy ul. Szkolnej 23, 22-234 Urszulin. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 

do zapytania ofertowego. Nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 

czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu 

ofertowym i wzorze umowy. 

 

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

 

8.  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

 

9. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)…………………………………………………………………………………………….. 

b)……………………………………………………………………………………………. 

c)…………………………………………………………………………………………….. 

d)……………………………………………………………………………………………. 



10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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

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

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

………...........................................................................................………………………… 
(podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

 

…………………………. 

    (miejscowość, data) 

……..……………………………………………. 
                                                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


