






  
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E  

dla kotłowni gazowej K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC” 
            Strona 1 z 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zakład Energetyki Cieplnej  

SPEC-PEC Sp. z o.o. 

ul. Franciszka Sędzickiego 26D 

83-300 Kartuzy 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa i adres: …………………………………………………………………………..……… 

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

NIP: ………………….…… REGON: …………………….. 

TEL: ……………………… FAX: ……………..………….. 

e-mail: ………………………………………..  

 

O F E R T A 

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego E dla kotłowni gazowej K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC 

z dnia 25.08.2021 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za cenę jednostkową gazu ziemnego (zł/kWh):  

netto  …………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………. 

brutto  …………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………. 

 

1. Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT* (niewłaściwe skreślić) 

2. Zastrzegamy: całość*/część na stronach .............. oferty*,/ nie zastrzegamy oferty*, 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa. *(niewłaściwe skreślić) 

 

Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zaproszeniem do 

składania ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego E dla 

kotłowni gazowej K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich 
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żadnych uwag i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy, której projekt został załączony do naszej oferty, w terminie zaproponowanym 

przez Zamawiającego, 

2) w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wszystkie zamówienia 

zostały wykonane przez nas z należytą starannością, 

3) w stosunku do firmy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4) uważamy się za związanych naszą ofertą przez okres …… dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 
 

 

Ofertę naszą składamy na …..… kolejno ponumerowanych stronach.  

Integralną częścią oferty są następujące niżej wymagane dokumenty: 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

 

……………………………..……………… 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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……………………, dnia …………….2021 r. 

 

…………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego E dla kotłowni gazowej K-5 

Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC 

 

Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 

ustawowymi, 

2. posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także zatrudnia 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. jego sytuacja finansowa zapewni należyte wykonanie zamówienia, 

5. nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt II.3 Regulaminu dokonywania 

zakupów, 

6. na każde żądanie Zamawiającego dostarczy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość oświadczenia. 

 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 

1. zapoznał się ze wszystkimi warunkami postępowania i akceptuje je w całości, 

2. złożona przez niego oferta odpowiada warunkom postępowania i jest ważna przez 

okres związania, określony przez Zamawiającego, 

3. w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania 

ofertą, jeżeli taki termin został wyznaczony, 

4. dokonał wizji lokalnej, jeżeli potrzeba jej przeprowadzenia została zaznaczona w SIWZ. 

 

 

………..…..……………..…………. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 


