
Załącznik nr 1 do siwz 

....................................................
     pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

„Dostawy koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego

 do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego”

Ja(My)  niżej podpisany(ni)

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

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

działając w imieniu i na rzecz

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

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

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

..........................
(pełna nazwa wykonawcy)

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

...........................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

I . zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności

określonych w siwz za cenę :** 



Adres jednostki Razem ilość ton Cena brutto za 1 tonę

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CZĘŚĆ I

1 KP Międzyzdroje,ul. Mickiewicza 14 koks gruby 2 8 16

CZĘŚĆ II

2 PP Węgorzyno, ul. Runowska 45 koks orzech 2 5 10

CZĘŚĆ III

3 koks orzech 2 6 12

CZĘŚĆ IV

4 PP Wierzchowo, ul. Parkowa 1 węgiel orzech 2 7 14

CZĘŚĆ V

5 PP Sławoborze, ul. Lipowa 6 węgiel orzech

2 5
12,1

2,1 1

CZĘŚĆ VI

6 Rąbino, Rąbino 23 węgiel orzech

2 5
12,1

2,1 1

CZĘŚĆ VII

7 miał węglowy

2 7
16,5

2,5 1

CZĘŚĆ VIII

8 PP Biały Bór, ul. Żymierskiego 6 węgiel orzech 2 6 12

CZĘŚĆ IX

9 PP Tuczno, ul. Wolności 10 węgiel orzech 2 5 10

CZĘŚĆ X

10 PP Ińsko, ul. Armii Krajowej 18 węgiel orzech 2 6 12

CZĘŚĆ XI

11 PP Morzyczyn, ul. Szczecińska 29 koks gruby 3,5 2 7

CZĘŚĆ XII

12 PP Marianowo, ul. Mieszka I 6 koks gruby

2 5

111 1

CZĘŚĆ XIII

13 PP Polanów, ul. Dworcowa 3 koks gruby

2 5

111 1

CZĘŚĆ XIV

14 PP Tychowo, ul. Leśna 4
2 7

15,41,4 1

Lp

Rodzaj materiału 
opałowego (węgiel 
20-80 mm, koks 

„orzech” 20-40 mm, 
koks „gruby” 

pow.40 mm, miał 
węglowy do 20 mm, 
eco-groszek od 2-

20 mm)

Szacunkowa 
wielkość jednej 

dostawy w 
tonach

Szacunkowa Ilość 
dostaw

Wartość brutto całego 
zamówienia*       

        Wartość kaloryczna             
      w tys. kJ/kg***

     ( kol.6 x kol.7) 

PP Dobra Nowog.,ul. Ofiar Katynia 2

KP Lipiany, ul.J. Narodowej 54

eco-groszek



*    cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wykonawcy zagranicznego należy

wpisać kwotę netto. 

**  wypełnia wykonawca odpowiednio dla części zamówienia, na którą składa ofertę

*** wartość opałowa w tys kJ/kg

II. wykonawca:

1. wykona przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w siwz.

2. zapoznał się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnosi (wnosimy) zastrzeżeń,

przyjmując warunki w nich zawarte;

3. akceptuje wzór umowy z załącznikami (załącznik nr 6 do siwz) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się

do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4. powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   

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

.........................*

   *(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców proszę  wypełnić powyższy punkt);

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

IV.  oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych

od nr......do nr …...

V. Dane wykonawcy:

a) NIP:               .....................................................

b) REGON:        .....................................................

c) Telefon          .....................................................

d) Faks               .....................................................

e) nazwa banku: ....................................................

f) nr konta:        .....................................................

g) adres mailowy …...............................................

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

Miejscowość, data                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                              w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


