
OFERTA  PRZETARGOWA 
 

Na:  
Dostawę, instalację i oddanie do eksploatacji,  w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz 
wydzierŜawienie zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, przez okres do 
31.12.2008 roku, loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie 
 

Wykonawca (pieczęć): 
....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................  
REGON .................................... NIP .............................., tel. ..................................................... 
województwo ........................................................., email ......................................................... 
 
1.  Po zapoznaniu się z Dokumentami Przetargowymi dotyczącymi opracowania oferty tj. ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  my niŜej podpisani oświadczamy, Ŝe nie wnosimy 
uwag do procedury postępowania, oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 
- zgodnie z  dokumentami  przetargowymi.                                                                                         
• Składamy naszą ofertę na:  
Pkt 1  
Ryczałtowa cena ofertowa za posadowienie i wydzierŜawienie zbiornika magazynowego na tlen o 
poj. brutto 26 m3 na - okres do 31.12.2008 r. wynosi:        
  
…….............................................  zł wartość miesięczna dzierŜawy brutto (słownie: …………..….. 
 
………………………………………………..………………………………………………..….. zł) 
    
w tym podatek VAT ...................... zł, 
 
Pkt 2   
Ryczałtowa cena ofertowa za dostawę ciekłego tlenu w ilości około 20833 kg miesięcznie (około 
250 ton rocznie), loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie, w okresie do 31.10.2009 r. wynosi:        

 

 …................. zł  brutto koszt 1 kg tlenu z dostawą  x  20833 kg (średnia miesięczna ilość  
 
dostarczonegotlenu) = …………………………….. zł miesięczny koszt tlenu z dostawą brutto 
              
 w tym podatek VAT ................................... zł. 
 

RAZEM: (pkt 1+pkt 2) ................................................... miesięczna wartość zamówienia brutto  

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… zł) 
 
2. Załączniki nr ............................................................ stanowią integralną część naszej Oferty 

Przetargowej. 
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
4. Przedmiot oferty zobowiązujemy się wykonywać do 31.10.2009 r. .  
5. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu  

terminu składania ofert. 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy do wiadomości 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ramowym projekcie umowy 
istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 



7. Oświadczamy, Ŝe dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca wykonania roboty i uwzględniliśmy te 
warunki w naszej ofercie. 

8. Podwykonawcą będzie firma ....................................................................................., która 
wykona   następujący zakres zamówienia ............................................................................  

 
 
 
Data ....................... 2008 r.           ..... ................................................................ 

                     (podpis i pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 


