
Załącznik nr 1 SIWZ  
 
..................................................................  
( pieczęć Wykonawcy)  
 
OFERTA CENOWA DLA ZADANIA NUMER 1 / 2 (niepotrzebne skreślić) 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego :  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. M. Piłsudskiego 21  
14-100 Ostróda – wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  Sądu Rejonowego w Olsztynie 
VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS – 0000129011, posiadającym nr 
 NIP 741-000-37-28   i   Regon 510191956,     kapitał zakładowy 3.255.200,00 PLN 
1) Dane Wykonawcy:  
 
 
1. Pełna nazwa i adres Wykonawcy :  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
Nr telefonu ................................................ Nr faksu ......................................................  
NIP .............................................. REGON .......................................................................  
e-mail ......................@ ..........................................................................................................  
Nazwiska osób podpisujących ofertę  
– uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 
funkcja  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
2. Przystępując do postępowania :  
Dostawa miału węglowego klasy IIA gat. 32.1  w ilości 8000/9000 Mg na sezon grzewczy 
2017/2018  
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:  
oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem -loco skład  
opałowy MPEC Sp. z o.o. Ostróda , ul. Demokracji 5 - zgodnie ze „Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia” i złożoną ofertą.  
Cena netto 1 Mg miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem - loco skład  
opału MPEC Sp. z o.o. Ostróda, ul. Demokracji 5 wynosi:  
..................................PLN /( słownie.......................................................................................  
...................................................................................................................................................)   
 
 
Wartość brutto za całość zamówienia wynosi :  
 
...............................PLN / (słownie...........................................................................................)  
 
 
w tym podatek VAT...........................PLN ( słownie.............................................................  
....................................................................................................................................................)  
 
 
3. Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia : ( imię i nazwisko, nr tel., nr fax, e-mail)  



...............................................................................................................................................  
 
4. Integralną częścią oferty są następujące załączniki1  ( zgodne z wyszczególnieniem  
zawartym w pkt IV.2 SIWZ):  
4.1........................................................................................-nr strony .................  
4.2........................................................................................- nr strony .................  
4.3........................................................................................- nr strony .................  
4.4........................................................................................- nr strony .................  
4.5........................................................................................- nr strony .................  
4.6........................................................................................- nr strony .................  
4.7........................................................................................- nr strony .................  
4.8........................................................................................- nr strony .................  
4.9........................................................................................- nr strony .................  
4.10......................................................................................- nr strony .................  
4.11......................................................................................- nr strony .................  
4.12......................................................................................- nr strony .................  
4.13......................................................................................- nr strony .................  
4.14 .....................................................................................- nr strony .................  
4.15......................................................................................- nr strony .................  
5. Sposób sporządzenia:  
5.1 Wszystkie zapisane strony oferty i załączników do oferty muszą być parafowane przez  
osoby uprawnione.  
6. Oświadczam, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia zawarte w SIWZ.  
7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
8. Poświadczam wniesienie wadium w kwocie ..................zł( słownie :....................................  
......................................................................................................................................................  
wniesione w dniu ........................ w formie .................................................................................  
......................................................................................................................................................  
9.Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat dostarczyliśmy towar odpowiadający  
parametrom określonym w SIWZ.  
10. Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do podpisania  
umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty pod rygorem utraty  
wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.  
..................................., dnia..........................................  
 
 
.......................................................................  
( pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty zgodnie z SIWZ 


