Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. Pub. 1/2022

……………………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
REGON : ………………………………………
NIP: ……………………………………………
Tel./fax…………………………………………
e-mail ………………………………………….

IRŚ w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
32-640 Zator , ul. Jana Pawła II 9/A

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa zboża dla ryb w IRŚ
Olsztyn w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze” zgodnie z wymaganiami
określonymi w SWZ,
I. Oferujemy dostawę zboża – pszenicy transportem Wykonawcy do magazynów
Zamawiającego – 3 części na łączną ilość 300 ton.
================================================================================

1. Cena za przedmiot zamówienia „Część 1-dostawa pszenica 80 ton na Magazyn do RG Bugaj
wynosi :

Lp.

Rodzaj zboża

Przewidywana
ilość [ton]

1

Pszenica

80

Cena netto

VAT(%)

Cena brutto

============================================================================

1

2. Cena za przedmiot zamówienia „Część 2 - dostawa pszenica 150 ton na Magazyn do RG
Przeręb wynosi :

Lp.

Rodzaj zboża

Przewidywana
ilość [ton]

1

Pszenica

150

Cena netto

VAT(%)

Cena brutto

3. Cena za przedmiot zamówienia „Część 3- dostawa pszenica 70 ton na Magazyn do RG
Spytkowice wynosi :

Lp.

Rodzaj zboża

Przewidywana
ilość [ton]

1

Pszenica

70

Cena netto

VAT(%)

Cena brutto

================================================================================

II. Zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
III. Zapoznałem/am się z treścią SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
IV. Oświadczam, że oferowane przeze mnie zboże spełnia wymagania określone w Polskich
Normach i parametrach określonych w SWZ dla pszenicy paszowej.
V. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
VI. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
VII. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
VIII . Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1………………………………….
2………………………………….
3………………………………….
4……………………………….…

…………………………………………….
* stosować odpowiednio dla danego zamówienia

Data i podpis Wykonawcy
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