
................................................................ 
             (pieczęć adresowa wykonawcy) 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

ul. Parzęczewska 29/35 
99-200 Poddębice 

 
 

 

OFERTA 

Nawiązując do treści zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia na: 

 

Zakup piasku dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa              
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.              

– transport po stronie zamawiającego. 

 
Termin realizacji:  od dnia zawarcia umowy do dnia  30 marca 2019 r. 

1.  Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy: 

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica ................................................. nr domu.............................. 

kod ....................... miejscowość ................................................. 

powiat ............................. województwo ..................................... 

tel.: .......................................faks: .............................................. 

e-mail:………………………………………………………………………………... 

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

2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia       

wyznaczamy       ................................................................................................................ 
(imię i nazwisko, tel./fax) 

3. OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI OBJĘTEJ  POSTĘPOWANIEM ZA CENĘ: 

L.p. Rodzaj 
materiału 

Ilość w 
tonach 

Cena netto 
(za 1 tonę) 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

(za 1 tonę) 

Wartość 
netto 
(3x4) 

Wartość 
brutto 
( 3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Piasek o frakcji           
0-2 mm 

(przebudowa 
sieci 

wodociągowej) 

2500      

 

Łączna kwota zamówienia netto: ................................ zł   
 

(słownie: .................................................................................................................................................) 
 

wartość podatku w kwocie: . ..................................... zł 



 

(słownie: ...............................................................................................................................................) 
Łączna kwota zamówienia  brutto: .................................... zł   
 

(słownie: ................................................................................................................................................) 
 

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z  przepisami  

ustawy z dnia z dnia  11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54  z dn. 05.04.2004 r. z 
późn. zm.)  
 

5. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności: 

• przelew w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zmawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

• za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. 

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego. 

8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

Załączniki do oferty: 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ......................................, dnia ................................ 

 

 

 

 

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 


