Znak sprawy SGG.271.23.2018

FORMULARZ OFERTY
na dostawę węgla poniżej 30 00 euro

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Słupia
Słupia 257,
28-350 Słupia
II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV :
09111400-4 – Paliwa drzewne
dostarczenie peletu w ilości 43 tony o parametrach :
- średnica granulatu fi 6-8 mm
- długość granulatu 3,15-40 mm
- wartość opałowa >17,0 MJ/kg
- zawartość siarki : maks. 0,03 % ()
- wilgotność <=12 %
- zapopielenie <= 0,5
- Gęstość nasypowa .600 kg/m2
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do Ośrodku Zdrowia w
Słupi. Słupia 2a. 28-350 Słupia w partiach 7- 8 ton na jedna dostawę (pojemność zasobnika w
kotłowni).
Pelet należy dostarczać (luzem) za pomocą cysterny umożliwiającej wtłoczenie go do
zasobnika.
W cenie należy uwzględnić koszt dostawy.
Dostawa będzie wykonana w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Zamówienia składane będą pisemnie, poczta elektroniczną, faksem.
termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.04.2019 r.
a) okres gwarancji: trzy miesiące od daty dostawy
b) warunki płatności: Na podstawie faktury z 14- sto dniowym terminem płatności na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do 12.11.2018r. do godziny 11:00 w formie:


Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Słupi Słupia 257,
28-350 Słupia z dopiskiem „Oferta na dostawę peletu.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
1. NAZWA:.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ADRES: .............................................................................................................................
NIP:

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

NR RACHUNKU BANKOWEGO:
..............................................................................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :
Za 1 tonę peletu cena brutto: ..............................zł netto .................... zł
Słownie : ..........................................................................................zł
Cenę brutto za 43 tony ......................................zł netto ..........................................zł
Słownie: ....................................................................................................zł
2. Zamawiający

dopuszcza zwiększenie zakresu zamówienia do 30% zamówienia

podstawowego.
3. Jeżeli do dnia zakończenia realizacji dostaw na podstawie niniejszego zapytania Zamawiający
nie dokona zamówienia dostaw w ilości wskazanej jako deklarowane potrzeby w formularzu, to
Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w pozostałym zakresie i roszczenia
o zapłatę za niezrealizowaną część zamówienia.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
- Raport z badań
- Parafowany wzór umowy
- Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o spełnieniu paramentów oferowanego produktu

dnia ........................2018 r.
........................................................
podpis osoby uprawnionej

