
 

FORMULARZ OFERTOWY 

NA ZAKUP DREWNA 

 

Wójt  Gminy Rzeczyca 

        Ul. Tomaszowska 2 

        97-220 Rzeczyca 

 

 

Ja niżej podpisany: 

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

legitymujący się dowodem osobistym nr.............................. wydanym przez 

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

dokładny adres: ............................................................................................................................ 

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

tel.:........................... 

fax.:........................... 

adres poczty e-mail: ....................................................................................................... na który 

sprzedający ma przesyłać korespondencję 
 

*1działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(pełna nazwa i dokładny adres oferenta-w przypadku gdy nabywcą jest firma) 

REGON: ................................................................................................................................... 

(wypełnić gdy oferentem jest firma ) 

NIP: .......................................................................................................................................... 

(wypełnić tylko gdy oferentem jest osoba fizyczna) 

PESEL ...................................................................................................................................... 

(wypełnić tylko gdy oferentem jest osoba fizyczna)  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu publicznego 

na sprzedaż drewna „na pniu” znajdującego się na działkach o  nr ewid.  535 oraz 537 obręb 

Grotowice, gm. Rzeczyca – pas drogowy drogi gminnej – Nr 116358E (wykaz poniżej): 

 

Lp. Gatunek drzewa Obwód drzewa na wysokości 130 cm 

w cm 

1. Wiąz pospolity 115 

2. Wiąz pospolity 93 

3. Wiąz pospolity 118 

4. Wiąz pospolity 107 

5. Wiąz pospolity 132 

6. Wiąz pospolity 214 

7. Sosna zwyczajna 150 

8. Dąb szypułkowy 77 

9. Robinia akacjowa 142 

10. Dąb szypułkowy 132 

11. Robinia akacjowa 185 

12. Robinia akacjowa 176 

13. Wiąz pospolity 80 

14. Robinia akacjowa 164 

 
1 Wypełnić w przypadku składania oferty przez pełnomocnika podmiotu gospodarczego lub innej 
osoby fizycznej. 



15. Sosna zwyczajna 130 

16. Modrzew europejski 197 

17. Robinia akacjowa 105 

18. Wiąz pospolity 158 

19. Topola osika 55 

20. Olsza czarna 143 

21 Olsza czarna 230 

22. Klon jesionolistny 110 

23. Wiąz pospolity 127 

24. Dąb szypułkowy 190 

25. Klon zwyczajny 80 

26. Klon jawor 104 

27. Klon jesionolistny 57 

28. Olsza czarna 147 

29. Buk pospolity 75 

 

 
1. Składam ofertę zakupu drewna (łącznie za całość oferty): 

 
Cena brutto …………………………………zł.  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………....)  

 

2. OŚWIADCZENIA  

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią przetargu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte; 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu; 

3) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 

terminu złożenia ofert; 

5) wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w treści przetargu; 

6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;  

7) oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

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

Miejscowość / data / ( Podpis osoby składającej ofertę  

                                                                               lub pełnomocnika) 
 

 

 

 

 



 

 

 
                 


