
 

Załącznik Nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

………………………………………………………. 

    Nazwa wykonawcy / Pieczątka nagłówkowa 

                                                                               

Wójt Gminy Brzeźnica 

 ul. Krakowska 109                                                                                                        

34 – 114 Brzeźnica 

 

O F E R T A 

 

Na wykonanie dostawy wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa - niesortu 

porfirowego o frakcji 0-31,5 mm oraz tłucznia porfirowego o frakcji 31,5 – 63 mm samochodami 

samowyładowczymi (wywrotka) o ładowności do 10 - 12 ton. Dostawy odbywać się będą 

sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego z przeznaczeniem do remontu dróg 

gminnych i wewnętrznych. 

 

1.Oferujemy cenę za 1 tonę kruszywa – niesortu porfirowego (0 – 31,5) wraz z transportem 

zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego: 

cena netto 1 T : ............................... zł (słownie: ..............................................) 

cena brutto 1T : ...................... zł (słownie: ............................ ) w tym VAT .................... zł 

(słownie: .......................................................) 

brutto : 1T ……………..  x 800 T = ……………….. brutto 

Słownie  : ……………………………………………………………………..   

 

2.Oferujemy cenę za 1 tonę kruszywa – tłucznia porfirowego (31,5 – 63) wraz z transportem 

zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego: 

cena netto 1 T : ............................... zł (słownie: ..............................................) 

cena brutto 1T : ...................... zł (słownie: ............................ ) w tym VAT .................... zł 

(słownie: .......................................................) 

brutto : 1T ……………..  x 200 T = ……………….. brutto 

Słownie  : ……………………………………………………………………..   

 

 

Ogółem kwota brutto :……………………..  

 

Uwaga :  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy wraz z 

transportem i rozładunkiem kruszywa do  wartości środków  posiadanych w budżecie Gminy na 

realizacje usługi.  

 

2. W przypadku zwiększania lub zmniejszenia zakresu usługi będzie obowiązywała cena  

     podana w ofercie  za 1 Tonę. 

 

3.  Termin wykonania robót w terminie do dnia  31.08.2022 

 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone w ogłoszeniu, zapoznałem się z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. Ponadto oświadczam, że: 



 

I. Posiadam niezbędne umiejętności, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 

II. Posiadam odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

III. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT 

 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 

/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu. 

 

9. Dane Wykonawcy: 

– REGON .............................................. 

– NIP .............................................. 

– Nr telefonu .............................................. 

– Nr faxu .............................................. 

– E – mail .............................................. 

 

W  przypadku wyboru oferty zobowiązuje się:  

✓ dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

    

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

…..………………………………………… 

 

 /data, miejscowość/     / podpis Wykonawcy lub osoby/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


