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Załącznik nr 1 

 

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

 ( miejscowość, data ) 

 

 

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

 ( pieczęć firmowa wykonawcy )     

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z o.o. 
      Bystrzyca Dolna 55A,  

      58-100 Świdnica 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

„Zakup niesortu kamiennego i żwiru” 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …..................................................................................................................... 

Adres siedziby wykonawcy: ...................................................................................................................... 

tel. .....................................     fax. .....................................     

e-mail .................................................     

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………… r. dotyczące „Zakupu niesortu kamiennego 

i żwiru” spełniającego normę: PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie, zgodnie z warunkami 

określonymi w zaproszeniu ofertowym, za następującą cenę: 

 

Zaoferowana  cena  netto za całe zamówienie .............................................. zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................) 

 

L.p. Rodzaj kruszywa 
Ilość 

ton 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 tonę 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 

tonę 

Łączna cena 

netto 

(kol. 3 x kol. 

4) 

Łączna cena 

brutto 

(kol. 3 x kol. 

5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
niesort kamienny o 

frakcji 0-5 mm 
100 

    

2 
niesort kamienny o 

frakcji 0-31,5 mm 
2500 

    

3 
niesort kamienny o 

frakcji 0-63 mm 
1500 

    

3 
żwir/grys o frakcji 8-

16 mm 500 
    

Razem netto/brutto za całe zadanie  

(suma poz 1-4 z kol. 6 i 7) 

  

 

 

2. Jako miejsce odbioru niesortu kamiennego, tłucznia i żwiru wskazujemy miejscowość 

……………… 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 

30.04.2023 r. 
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4. Akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu, tj.: płatność za wykonany przedmiot 

zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

6. Przedmiot zamówienie zrealizujemy  sami / przy udziale następujących podwykonawców*: 

1)  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
         (nazwa / firma, dokładny adres  podwykonawcy)       

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: pełnomocnictwo lub umowa konsorcjum wskazująca lidera . 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, której projekt stanowił załącznik nr 2 do 

zaproszenia i akceptujemy bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że: 

- przedmiot prowadzonej działalności  jest tożsamy z przedmiotem zamówienia, 

- w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji  i nie ogłoszono upadłości, 

- posiadamy niezbędną wiedza i doświadczenie, 

- dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do realizacji zamówienia, 

- nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte wykonanie zamówienia, 

- nie posiadamy zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

 

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

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

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

       1)  ………………………………...; 

       2)  ………………………………... 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

................................... dnia,.............................                                      ...................................................... 

                                                                                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


