
Zał. nr 1
OFERTA

.............................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
województwo: ...................................
NIP: ..................................................
Nr telefonu: (0- )..............................
Nr fax: (0- ).....................................
e-mail: ..............................................

                                                       Gmina Oleśnica  
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. 
(nr sprawy:  BI.7031.1.2.2017 )

Sprzedaż kruszywa łamanego granitowego dla Gminy Oleśnica 
1. Oferujemy sprzedaż kruszywa łamanego granitowego  będącego  przedmiotem zamówienia 
za cenę  brutto :

................................ zł( słownie złotych: ......................................................................... ).
w tym: 
- wartość netto ....................................... zł
- podatek VAT ........ % ....................................... zł,
 obliczoną na podstawie ceny   jednostkowej :

Lp. Rodzaj materiału J.m.

Cena
jednostkowa

brutto zł
          Ilość 

Wartość
brutto zł

1 2 1 x 2

1 Kruszywo łamane granitowe o frakcji 31,5 - 63 mm tona 1700

2 Kruszywo łamane granitowe o frakcji  0 – 31,5 mm 
tona 700 

3 Kruszywo łamane granitowe o frakcji 0 - 63 mm 
tona 1000

2. Gwarantujemy stałość w/w cen w okresie trwania umowy. 
Cena obejmuje: - przypisane prawem podatki, - wszelkie opłaty, - wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia
3. Deklarujemy termin wykonania sprzedaży -   w okresie od dnia podpisania umowy  do 20.10.2017 r.
4. Warunki płatności – rozliczenie miesięczne , przelewem  do 21 dni od daty prawidłowo dostarczonej
faktury do Kupującego .
5. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę  w miejscu i terminie wskazanym przez 
Kupującego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 25 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert.
7. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest:

.................................................................., tel. ................................................. . 
8. Odbiór materiału  będzie  dokonywany przez Kupującego  w godzinach  7-15, w  dniach: 
poniedziałek – piątek  z  miejscowości  _________________________________, ulica ( dokładny 
adres) _________________________________ po wcześniejszym ustaleniu terminu z dwudniowym 
wyprzedzeniem .  Odległość miejsca składowania od siedziby Kupującego wynosi ___________ km.

______________, dnia ____________2017 r.
_____________________________________
Podpis i pieczęć  osoby(osób) uprawnionych  

                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 


