
Załącznik Nr 1
Nr sprawy: DKB.271.9.2012

……………………………………………
      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wójt Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5,
42-141 Przystajń

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  do  złożenia  oferty  cenowej  z  dnia  25  października  2012  r.  
umieszczonej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego,  którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Є oferujemy:

1. Wykonanie zamówienia na dostawę 100 Mg piasku, za cenę:
Wartość netto: 100 Mg x ………………… zł/Mg = ………………… PLN, (słownie: ……...........................................)

Wartość brutto: …………………………...... PLN, (słownie: …………………………..…………………................................),

w tym kwota podatku VAT wysokości …................................ PLN.

2. Oferowany przez nas piasek jest należytej jakości i jest przydatny do zwalczania śliskości w zimowym 
utrzymaniu dróg oraz spełnia wymagania normy PN-EN 13043:2004 o zawartości pyłów f3.

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.

4. Akceptujemy następujące warunki płatności:
a) Należność  za realizację  zamówienia rozliczona będzie po dostawie, zgodnie z potwierdzoną ilością
materiału przyjętego na składowisku przez upoważnionego pracownika.
b) Należności wynikające z faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni 
od daty złożenia faktury.

5. Oświadczamy,  że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22, ust. 1 ustawy „Prawo zamówień  
publicznych”, zgodnie z załączonymi dokumentami i oświadczeniami.

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  i  wymaganiami  zawartymi  w  ogłoszeniu
o przetargu nieograniczonym oraz w siwz (w tym we wzorze umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
a także zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania Umowy 
na zawartych tam warunkach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ……………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego postępowania Pan(i)
………………………….………............, tel. …………….................. fax. …...........…………... e-mail ….....................…………...

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2012r.

    _______________________________ 
(podpis wykonawcy lub uprawnionego 
        przedstawiciela wykonawcy) 


