
 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

                                                           Formularz ofertowy  

 

 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 

ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

 

Dane dotyczące wykonawcy : 

 

Nazwa  :    .............................................................................................................. 

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

Siedziba :  .............................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej :  ............................................................................... 

Strona internetowa :   ……………………………………………………………. 

Nr telefonu /fax :     ............................................................................................... 

NIP  :  ..................................................................................................................... 

REGON  :    ............................................................................................................. 

 

Dane dotyczące zamawiającego : 

 

Dom Pomocy Społecznej  

 Nowa Wieś , 87-603 Wielgie 

Telefon    (54) 289 71 92   

e-mail      poczta@dps-nowawies.pl 

 

Zobowiązania wykonawcy : 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę  pelletu drzewnego 

o parametrach jakościowych zgodnych z posiadanym Certyfikatem lub Raportem z Badań 

do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, nr sprawy DPS.TG.3210.11.2022  oferujemy 

wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za niżej 

podaną cenę  :  

 

1. Pellet opałowy   -  cena netto za 1 tonę   ............................. .............zł 

Słownie (netto) cena za 1 tonę : ........................................................ 

 ................................................................................. ........................zł 

 

2. Podatek  VAT   ............................  % 

 

3. Pelet opałowy   -  cena brutto za 1 tonę  ............................ .............zł 

Słownie (brutto) cena za 1 tonę ....................................................... 

.......................................................................................................... zł 

                                                                   



Wartość zamówienia (netto)  : 200  ton  x  ............... (cena za 1tonę netto) = ..........................zł 

 

 

Wartość zamówienia (brutto): 200 ton   x  ............... (cena z 1tonę brutto)  = .........................zł 

 

                                                                      

Podstawowe parametry dotyczące jakości oferowanego pelletu drzewnego: 

 

 
Lp        Parametr        Jednostka              Parametry  rzeczywiste 

 1 Średnica           mm  
 2 Długość           mm  
 3 Gęstość         kg/dm3  
 4 Zawartość popiołu              %  
 5 Wilgotność              %  
 6 Wartość opałowa          Mj/kg  
 7 Zawartość siarki               %  
 

 

 

 

  Oświadczenie Wykonawcy : 

 

Oświadczam, że  wykonam zamówienie publiczne w terminie od  15.11. 2022 roku 

do  30.10.2023 roku. 

 

Termin płatności :  .................................. dni 

 

Reklamacje będą załatwiane w terminie :  ............................... dni 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia.  

3. Oświadczamy, że  załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy (wzór umowy) zostały przez nas  zaakceptowane  bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy  

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz sposób zgodny z warunkami / 

wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz załącznikach do niej. 

       6.  Wykonawca składając ofertę załączy  oświadczenie dotyczące przetwarzania danych                                    



            osobowych. 

       7.  Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.      

            14  RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub  

             pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  

             niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 

8. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości :  ……………………………………..           

    w  formie: ……………………………………………………………………………… 

Bank i numer konta na które ma być zwrócone wadium : …………...………………. 

………………………………………………………………………………………… 

      

 

 

 

 

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

              (data, pieczęć i podpis wykonawcy) 

 


