Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Kupującego:
Nazwa/nazwisko/imię lub podmiotu/*..........................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................
Nr telefonu/faks..........................................................................................................................
Nr konta bankowego …………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Sprzedającego
Gmina Susz
14-240 SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6
Zobowiązania Kupującego
W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna
tartacznego zlokalizowanego na działce nr 55 obręb 3 w Suszu/ stadion miejski przy
ulicy Leśnej w Suszu/
Składam/y/ niniejszą ofertę na Zadanie nr 1- Sprzedaż drewna tartacznego:
1. Oferujemy cenę zakupu drewna tartacznego
1/ drewno sosna zwyczajna – 60,40 m3
a/ cena netto …………………………….. zł.
b/ podatek VAT 23 % …………………………. zł.
c/ cena brutto ……………………………....zł
(słownie: .............................................................................................................. brutto)
2/ dąb szypułkowy – 5,0 m3
a/ cena netto …………………………….. zł.
b/ podatek VAT 23 % …………………………. zł.
c/ cena brutto ……………………………....zł
(słownie: ............................................................................................................... brutto)
OGÓŁEM/ 1+2/ ………………………. zł. brutto
(słownie: .............................................................................................................. brutto)
2. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z zakupem drewna.
3. Akceptuję/my/ projekt umowy bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam/my/, ze dokonaliśmy /em/ oględzin miejsca złożenia drewna, ilości i jakości
drewna w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
zakupu drewna i sporządzenia oferty.
niepotrzebne skreślić*
____________________________________
(imię i nazwisko)

Data ………….
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Zobowiązania Kupującego
W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna
tartacznego zlokalizowanego na działce nr 55 obręb 3 w Suszu/ stadion miejski przy
ulicy Leśnej w Suszu/
Składam/y/ niniejszą ofertę na Zadanie nr 2- Sprzedaż drewna opałowego:
1. Oferujemy cenę zakupu drewna opałowego w ilości 21,82 m3:
a/ cena netto …………………………….. zł.
b/ podatek VAT 23% …………………………. zł.
c/ cena brutto ……………………………....zł
(słownie: ...............................................................................................................brutto)
2. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z zakupem drewna.
3. Akceptuję/my/ projekt umowy bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam/my/, ze dokonaliśmy /em/ oględzin miejsca złożenia drewna, ilości i jakości
drewna w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
zakupu drewna i sporządzenia oferty.
niepotrzebne skreślić*

____________________________________
(imię i nazwisko)
Data …………

