
 
 

  

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez 
Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-

2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 oraz dofinansowany ze środków PFRON 

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego nr K/D/1/2021 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach 

ul. Jana Pawła II 3  

25 – 013 Kielce 

KRS 0000198087,  

NIP 657-038-94-52,  

 

Dostawca: 

 

Niniejsza oferta na dostawę węgla do placówek Caritas w roku 2021 zostaje złożona przez: 

Nazwa Dostawcy:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

NIP  

Regon  

 

Składamy ofertę  następującej treści: 

 
1. Węgiel eko-groszek o wartości opałowej pow. 28Mj/kg: 

 
a) cena eko-groszek workowany ………………………………………………………za tonę 

b) cena eko-groszek luzem …………………………………………………………… za tonę 

c) łączna cena brutto całego zamówienia wraz z kosztem dowozu, i pakowania w worki, tj. 12 ton 

workowany + 40 ton luzem) ……………………………………………………………………        

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………… 

3. Termin płatności faktur  –  ….. dni od daty dostarczenia faktury. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą 30 dni od daty składania ofert. 

6. Akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i w razie wybrania naszej oferty 

zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego  

7. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. 
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8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. 

9. Oświadczamy, że firma ……………………………………………………..…………………     

jest wpisana do Rejestru/ Ewidencji ……………………………………………………… pod nr 

……………………………………………. 

10. Załącznikami do oferty są: 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

- ……………………………….………………….. 

 

 

                                    

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

           Podpis Dostawcy 

 

 

 

 

miejscowość ........................................................................., data ......................... 

 

 

 


