
Znak sprawy: NP-50-11/2022      
 

Formularz ofertowy 
 

Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. 
(nazwa rodzaju zamówienia) 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. 
ul. Okrzei 6 
73-110 Stargard,  NIP 854-001-15-20 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 

kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., tj.: 

1) piasek płukany uziarnienie 0-2 [MM] – w ilości 300 ton 

2) piasek zasypowy – w ilości 300 ton 

3) mieszanka kruszona (z kruszywa stabilizowanego mechanicznie) – mieszanka kruszyw 

łamanych 0/31,5  Grensanda, Halsvik – w ilości 300 ton 

3. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2023 

4. Transport: Usługobiorcy 

5. Miejsce dostawy: teren Ujęcia Wody, ul. Warszawska 24, Stargard 

6. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2022 r. do godz. 

10:00 w formie*: 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 

• w wersji elektronicznej na e-mail: oferty@wodymiejskie.stargard.pl 

7. Nazwa i adres Wykonawcy; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
NIP: ……………..... nr tel.:....................................... adres email: ……………………………. 
 
8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem VAT 

9.  Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Lp. Nazwa 
asortymentu 

Cena 
jednostkowa 

Ilość w 
tonach1 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

 
1 Ilości asortymentu wyszczególnione w tabeli są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec 

zmianie i będą zależeć od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, w okresie do 31.12.2023 r. 

udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu tych samych dostaw, jak w zamówieniu podstawowym  i zgodnych z jego 

przedmiotem o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z 

którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 



1. Piasek Płukany 0-2  300    

2. Piasek Zasypowy  300    

3. Mieszanka 
kruszona 

 300    

RAZEM    

 
 
Łączna wartość oferty: 
Wartość netto: …………………………………………………... zł 
Podatek VAT: …………………………………. zł 
Wartość brutto: …………………………………… zł 
Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł 
 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach  

w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

13. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodów określonych 

w §24 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie  

Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  

14. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 

 …………………………………………………………                  ………………………….                   
(imię i nazwisko)                                                                         (pełniona funkcja) 
 
 
 
 
 
………………………….., dnia ………………….  …………………...……………….  

Podpis osoby upoważnionej 
* nie potrzebne skreślić                                                
 


