
……………………………

    (miejscowość i data)

OFERTA CENOWA

 na zakup drewna opałowego pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wyrzysk

 Imię i nazwisko/Nazwa oferenta:

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

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

 Adres oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

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

Numer telefonu: …………………….. fax: …………………………………..

 W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego z dnia ................ 2020 r., 
dotyczącego  sprzedaży  drewna  opałowego,  pozyskanego  z  nieruchomości 
stanowiących  własność  Gminy  Wyrzysk  składam  ofertę  na  kupno  drewna 
opałowego, opisanego w przedmiocie przetargu, za niżej wymienioną cenę:

Lp. Nr 
stosu

Gatunek Sortyment Cena 
jednostkowa

brutto 
[zł/m3]

Masa 
drewna 

[m3]

 Wartość 
drewna 
brutto 

[zł]
1 2 3 4 5 6 7

1. I Robinia akacjowa  S4 7,09

2. II Robinia akacjowa  S4 6,18

3. III Świerk pospolity  S4 4,94

4. IV Lipa drobnolistna  S4 1,19

5. V Brzoza brodawkowat  S4 3,42

6. VI Lipa drobnolistna  S4 1,47

7. VII Lipa drobnolistna  S4 1,60

8. VIII Lipa drobnolistna  S4 2,27

9. IX Topola hybryda  S4 1,73

10. X Topola hybryda  S4 1,57



W przypadku  wygrania  przetargu  na  więcej  niż jeden  stos  drewna  jestem  zainteresowany 

zakupem1: ........................... (należy wpisać ilość stosów).

Spośród  zaproponowanych  ofert  cenowych  jesetm  zaintersowany  nabyciem  stosów  drewna

w następującej kolejności: .....................................................................................................

 Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę (-imy)
do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję (-emy) warunki w nim zawarte.

 Oświadczam  (-y),  że  zapoznałem  (-liśmy)  się  ze  stanem  przedmiotu  przetargu
i nie wnoszę  ( -imy) do niego zastrzeżeń.

 Oświadczam  (-y),  że  zdobyłem  (-liśmy)  wszelkie  informacje,  które  były  potrzebne  
do przygotowania oferty oraz akceptuję (-emy) warunki określone w postępowaniu.

 Oświadczam (-y), że oferowane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z kupnem 
drewna, w szczególności w zakresie załadunku i transportu.

 Oświadczam  (-y),  że  akceptuję  wady  widoczne  oraz  ewentualne  ukryte
i w związku z  tym nie będę z tego tytułu zgłaszać reklamacji.

 Oświadczam (-y),  że  w przypadku wyboru  mojej  (naszej)  oferty  zobowiązuję  (-emy)
się do zakupu drewna. 

 Oświadczam (-y), że  zapoznałem (-liśmy) się z klauzulą informacyjną. 

……….………………………                                                                             podpis Oferenta

1 Należy wpisać w przypadku złożenia oferty cenowej na więcej niż jeden stos drewna


