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(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTY  

KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakład Hydrotechniczny 
ul. Polkowicka 52 
59-305 Rudna 

 
W związku z zapytaniem ofertowym na „Zakup drzewa na pniu w ilości 2500 m³ z terenu działek 403, 406, 
412 i 413 obręb Rynarcice” organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny 
z siedzibą przy ul. Polkowickiej, 59-305 Rudna, działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............

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

składamy ofertę wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania 
przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

1. Nazwa firmy:  

2. Adres firmy:  

3. Telefon kontaktowy:  

4. Nr faksu:  

5. E-mail:  

6. NIP / NIP EU:  

7. REGON:  

8. 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) 
osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) 
ze strony Kupującego za 
kontakty ze Sprzedającym w 
toku postępowania: 

 

9. 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) 
osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) 
ze strony Kupującego za 
realizację przedmiotu umowy: 

 

II. Warunki handlowe oferty: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Sprzedającego zawartymi  
w zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami) za cenę: 

Cena netto za pozyskane drewno (kwotowo i słownie) 

………………………………...………. PLN netto 

(słownie: ……………………………..………..………………………….…..……………………………… PLN netto). 
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III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym) oświadczam, że: 

1. Powyższa cena jest kompletna, jednoznaczna i obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności zgodnie z wymogami 
ustawowymi będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie jesteśmy w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane 
żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują 
roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy. 

6. Nie podlegajmy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 Zasad wyboru 
wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz  
KGHM Polska Miedź S.A. 

7. W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie ogłoszono* 
upadłość/upadłości* (w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty dokument, o którym mowa w pkt III ppkt 2 d) 
zapytania ofertowego). 

8. Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich. 

9. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy je i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

10. Jesteśmy związani ofertą przez okres 45 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku wygrania przetargu do 

czasu zawarcia umowy. 

11. Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników  
KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia ze skutkiem 
natychmiastowym przez Sprzedającego od jej realizacji w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez 
prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania. 

12. Nie będziemy zlecać wykonania przedmiotu postępowania osobom trzecim bez zgody Sprzedającego.  

13. Wnieśliśmy wadium w wysokości ustalonej w SIWZ w formie: pieniężnej / poręczenia bankowego / 
gwarancji bankowej*, a dokument potwierdzenia dołączamy do oferty.  

14. W terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu wniesiemy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XI ppkt. B 1 zapytania ofertowego. 

15. Akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy ze Sprzedającym zgodnie 
z treścią przedstawioną w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego „Projekt Umowy”, podpisanie 
i odesłanie do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania). 

16. W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na przeprowadzenie 
audytu dotyczącego przedmiotu zamówienia, przez upoważnionych pracowników Departamentu 
Zakupów KGHM Polska Miedź S.A., którego termin zostanie obustronnie uzgodniony. 

17. Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokumenty stanowiące 
tajemnicę handlową zawarte są na stronach ……... w załącznikach .......).* 

18. OFERTĘ składamy na …...... kolejno ponumerowanych stronach. 

IV. Załączniki do formularza ofertowego: 

1. Dokumenty i zaświadczenia wymienione w pkt III zapytania ofertowego. 
2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.  
3. Wypełniona instrukcja płatnicza, stanowiąca Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego (w przypadku 

wniesienia wadium w formie pieniężnej). 
 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                  do reprezentowania Wykonawcy 
 

                                                                                                

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

………………………………………… 
           (miejscowość i data) 

* niepotrzebne skreślić 


