
 

 

                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
                                                              ……………………...., data………………… 
…………………………………….                   miejscowość 
        pieczątka firmowa oferenta 

 
      

                                                                                Zakład Gospodarki Komunalnej i  

                                                                                Mieszkaniowej w Dobrodzieniu 

                                                                                ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień 

O F E R T A 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z 
wszystkimi materiałami przetargowymi, składam/y ofertę na realizację przedmiotu 
zamówienia: 
„Dostawa  koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” 
2.Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 
3.Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za  wynagrodzeniem: 
ZADANIE NR I -  koks orzech G II wartość opałowa 27000 kJ/kg – 50 ton – 
 
………..zł/1 tona wraz z akcyzą netto + ……….……zł (….……%VAT) =  
 
………………………zł brutto/1 tona wraz z 
akcyzą,(słownie;………………………………………………………………zł)*, 
ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg przy – 50 ton –  
 
…………………….zł/1 tona wraz z akcyzą netto + ……….……zł (….……%VAT) =  
 
………………………zł brutto/1 tona wraz z akcyzą 
(słownie;…………………………………………………zł)*. 
 
ZADANIE NR III – eco groszek; 
- wartość opałowa 26000 kJ/kg - 28000 kJ/kg, 

- wilgotność całkowita - do 10%,  

- popiół w stanie roboczym - do 10%   

  – 800 ton - …………….zł 1 tona wraz  z akcyzą netto +……….……zł  
 
(….……%VAT) = ………………………zł brutto/1 tona wraz z akcyzą. 
(słownie;………………………………………………………………zł)*. 
ZADANIE NR IV – groszek, wartość opałowa 28000 kJ/kg - 150 
ton…………………….zł/1 tona wraz z akcyzą netto + ……….……zł 
(….……%VAT) =  
 
………………………zł brutto/1 tona wraz z akcyzą 
(słownie;…………………………………………………zł)*. 
 

 



 

 

4.Równocześnie oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia w tym koszty dostawy.  
5.Zobowiązuję/my się, że w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy cena 
zaproponowana w ofercie na dane zadanie nie ulegnie wzrostowi. 
6.Proponuję/my następujące warunki płatności: 
ZADANIE NR I -koks gruby G II wartość opałowa 27000 kJ/kg -……….dni licząc od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu.* 
ZADANIE NR II -węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg -………dni licząc od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu.* 
ZADANIE NR III –eco groszek  wartość opałowa 26000 kJ/kg - 28000 kJ/kg-……….dni 
licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.* 

ZADANIE NR IV – groszek wartość opałowa 28000 kJ/kg ………dni licząc od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu.* 
7.Wskazuję/my, iż przedmiot dostawy w okresie obowiązywania umowy pochodzić 
będzie z następującej/ych kopalń lub składów opałowych (należy wypisać 
wszystkie kopalnie lub składy opałowe z  których wykonawca będzie 
pobierał w okresie obowiązywania umowy przedmiot dostawy); 
a/................................................................................................................................ 
b/................................................................................................................................ 
c/……………………………………………………………………………………………... 
d/…………………………………………………………………………………………….. 
8.Stwierdzamy, iż posiadamy niezbędne atesty na oferowany koks i węgiel, które 

będą dołączane do każdej dostawy.  

9. Oświadczam/y że: 
a/. zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  

      b/.uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

      c/.zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 
zaakceptowany i zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i  terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy 
zlecić poniższym podwykonawcom*:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

  

  



 

 

11.Składając ofertę na sortyment eco groszek wskazuję i przyjmuję do wiadomości, 

iż w odniesieniu do sortymentu eco groszek ze względów logistycznych dostawa 

odbywać się może wyłącznie samochodami o masie do 10 ton. 

Dostawa samochodami do 10 ton – tak*, dostawa samochodami powyżej 10 ton – 

tak*. (przypadku zaznaczenia dostawy samochodami powyżej 10 ton oferent 

otrzyma w kryterium oceny 0 pkt).  

12.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
adres: 
e-mail;…………………………..……….…… lub pocztowy ………………….…………… 
tel.: …………………………..……… 
13.Oferta została złożona na: ………..stronach, kolejno ponumerowanych od nr 
…………do nr ……..………( wraz z załącznikami). 
14.Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego / Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów/usług: 

............................................................. – wartość podatku 

..................................................... . (UWAGA! niewłaściwe skreślić).  

15.Niniejszym informuję/my, że w złożonej ofercie brak jest informacji stanowiących 
tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji* 
16.Informacje stanowiące **…………………………… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumienia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
17.     Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.2) 

  
 

                                                          ....................................................................... 
                                                                      /Podpis wykonawcy /  

                                                            
Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

1. ……………………………………….. 
 
2. ………………………………………. 
 
3. ………………………………………. 
 
4. ………………………………………. 
 
5. ………………………………………. 
*-niepotrzebne  skreślić,  
**- informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte są w osobnej kopercie załączonej do oferty opisanej 
„tajemnica przedsiębiorstwa” i nie mogą być ogólnie udostępniane.    

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).  

2) 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). 


