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Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 04.08.2022 r. 

  

FORMULARZ OFERTOWY  

 
Zamawiający: 
Gmina Janów Podlaski  

ul. Bialska 6a  

21-505 Janów Podlaski  

 
I. DANE WYKONAWCY  

1. Nazwa Wykonawcy :…………………………………………………………………. 

………………………………….………………………………...................................... 

2. Adres Wykonawcy : 

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

 3.Numer telefonu: .........................................................................................................  

4. Numer faxu :……........................................................................................................  

5. Adres e-mail: …..........................................................................................................  

6. Nr NIP : ……..............................................................................................................  

7. Nr REGON:  ...............................................................................................................  

8. Numer konta bankowego: ........................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Dostawa słomy do 

kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023 r.” polegającego na:  

 

Część l: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 17 sierpnia - 

do 20 października 2022 r. 

Część 2: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 17 sierpnia - 

do 31 grudnia  2022 r. 

Część 3: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 17 sierpnia - 

do 31 grudnia 2022 r. 

Część 6: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 3 stycznia - 31 

marca 2023 r. 
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Część 7: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie 3 stycznia - 29 

kwietnia 2023 r. 

Część 9: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego  

przy ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, w ilości minimum 30 ton - maksimum 80 

ton, w okresie 01 lutego - 16 maja 2023 r. 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następujących częściach: 

Część 1 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : …………………………zł/tona  

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Część 2 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : ………………………… zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 Część 3 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : …………………………zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 Część 4 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : ………………………  zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Część 5 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : ………………………  zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : ………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Część 6 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : …………………………… zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 



3 

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 Część 7 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : ………………………… zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 Część 8 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : …………………………zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Część 9 za cenę ryczałtową w kwocie(netto) : …………………………zł/tona 

podatek  VAT  ....... %   .............................. zł 

w kwocie (brutto) : …………………………………………………………………… zł/tona 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Powyższa kwota obejmuje całkowite wykonanie zamówienia publicznego łącznie  

z kosztami transportu.  

2.Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu wymagania stawiane wykonawcy oraz 

postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.  

3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy o treści 

stanowiącej załącznik do zaproszenia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

 

 

Data : ..............................     ....................................................  

                                                                                                    Czytelny podpis 


