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    (miejscowość i data) 

 

OFERTA CENOWA 

dla Gminy Mosina na zakup drewna opałowego pozyskanego z nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Mosina 

1. Imię i nazwisko/Nazwa oferenta: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres oferenta: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………………….    NIP: …………………………………. 

Numer telefonu: ……………………..    fax: ………………………………….. 

e-mail: ………………………………. 

3. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego z dnia 7 sierpnia 2018 r., dotyczącego 
sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Mosina składam ofertę na kupno drewna opałowego, opisanego w przedmiocie przetargu, 
za niżej wymienioną cenę: 

L.p. Asortyment Cena za 1 m3 Ilość w m3 Razem wartość 
brutto w zł 

1. Drewno opałowe mieszane  165  
 

Ostateczna cena nabycia drewna w ilości 165 m3 wynosi ………………….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią ogłoszenia, wyjaśnień oraz jego 
modyfikacji i nie wnoszę (-imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim 
zawarte. 

5. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszę         
(-imy) do niego zastrzeżeń. 

6. Oświadczam (-y), że termin płatności faktury VAT wynosi 14 dnia od dnia podpisania 
umowy. 

7. Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne 
do przygotowania oferty, oraz że wyceniłem (-liśmy) wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptuję (-emy) warunki określone w 
postępowaniu. 

8. Oświadczam (-y), że oferowane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z kupnem 
drewna, w szczególności w zakresie załadunku i transportu. 



 Załącznik nr 1 

 

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

 ekologia@mosina.wokiss.pl  
 www.mosina.pl            

 

9. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu 
oraz wszelkimi jego zmianami, akceptuję (-emy) i nie wnoszę (-imy) żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte. 

10. Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanego (-ych) ofertą przez 30 dni od terminu 
składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam (-y), że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję (-emy) 
się do zawarcia umowy w terminie, na zasadach i w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 

 

 

         ……….……………………… 

      podpis Oferenta 


