
Załącznik nr 1
Nr sprawy FL /130/2019

OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa  i  siedziba  Zamawiającego :    Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.,  ul. 
Spółdzielcza 12,  64-100 Leszno

Nazwa i siedziba oferenta:

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

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

Nr telefonu  …............................................. 

Adres do korespondencji jeśli jest inny niż powyżej :

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

Osoba kontaktowa ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą 

tel./fax. /adres e-mail, stanowisko służbowe

Składamy ofertę na zakup rur lub/i kolan  uzyskanych z usunięcia kolizji ciepłociągu na następujące pozycje:

Cena 
jednostkowa 
netto (zł/mb)

  
 Ilość (m)

    
Wartość (zł)

1 Pakiet nr 1 – rury stalowe dn 610 , łączna 
długość ok. 1057,65 m – około 156,53 ton 1057,65 

VAT (23%) dla pakietu nr 1 : x

Wartość brutto dla pakietu nr 1: x x

2 Pakiet  nr  2  -  kolana  rur  stalowych  dn  610 
łączna długość ok. 91,90 m – około 10,11 ton

91,90 

VAT (23%) dla pakietu nr 2: x

Wartość brutto dla pakietu nr 2: x x

3 Pakiet  nr  3  –  rury  stalowe  dn  508  łączna 
długość ok.58,00 m – około 7,13 ton

.

58,00

      VAT (23%) dla pakietu nr 3: x

 Wartość brutto dla pakietu nr 3: x x

Pieczęć oferenta



Podsumowanie:

Wartość oferty netto dla pakietu nr 1: ........................ zł 

słownie : złotych ............................................................................. zł 

Wartość oferty netto dla pakietu nr 2: ........................ zł 

słownie : złotych ............................................................................. zł

Wartość oferty netto dla pakietu nr 2: ........................ zł 

słownie : złotych ............................................................................. zł

Podatek VAT będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.

1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki ofertowego przetargu na sprzedaż rur stalowych i 

kolan nr FL/130/2019.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wymagany czas 45 dni 

licząc terminu składania ofert.

3. Oświadczamy,  że  dołączony  do  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany/ 

niezaakceptowany niepotrzebne  skreślić   oraz, że zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej Oferty stanowią integralną jej 

część, są kompletne i zgodne z prawdą.

5. W przypadku wyboru naszej oferty osobami podpisującymi umowę będą:

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

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

................., dnia ................... .....................................................
podpis osoby/ osób uprawnionej /ych 

do reprezentowania Oferenta 

         


