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 „DOSTAWY BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW W ILOŚCI  2500 MP  DLA ZEC SP.  Z O. O.  
W SKWIERZYNIE  W OKRESIE OD 15 kwietnia 2022R. DO 31 SIERPNIA 2022 R.”  
 
 
Pieczęć Oferenta  
 
 
 
 
Złożona przez:  
 
Oferent: ........................................................................................................................................  
 
Adres Oferenta:  
 
.........................................................................................................................................  
 
Osoba kontaktowa: ...................................................................................................................................  
 
tel. ...……………………………., fax. ………………………………., e-mail: .................................................................  
 
NIP ………………….…………, REGON ...……………………………..,  
 
KRS *: …….............…………… Status CEIDG *: ……….…………………… (aktywny, nieaktywny) *  
* - wpisać odpowiednio  
 

W związku ze wszczęciem przez ZEC SP. Z O. O.  postępowania zakupowego na 
„DOSTAWY BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW W ILOŚCI  2500 mp DLA ZEC SP.  Z O. O.  

W SKWIERZYNIE  W OKRESIE OD 15 KWIETNIA 2022 R. DO 31 SIERPNIA 2022 R.” oferujemy dla 
zakresu wyspecyfikowanego w Załączniku Nr 1 do SWZ dostawy Biomasy w formie : 

 

Forma Biomasy Ilość [mp] Jednostkowa 
cena netto 
[PLN/mp] 

Wartość netto 
oferty [PLN] 

 
Zrębki 

 
2500 

  

 
 
Słownie złotych netto: jednostkowa cena netto [PLN/mp] dla biomasy w formie zrębków:  
...................................................................................................................................................  
 
Łączna wartość oferty netto (Ilość x cena jednostkowa) wynosi:……………………………………… PLN 
(słownie:….…………………..…………………………………………………………………………………………………….) netto.  
  
Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
 
1. Oświadczam, że Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie.  

2. Oświadczam, że dostarczona Biomasa spełniać będzie m.in. poniższe wymagania: 
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a) nie będzie wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami 
ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład 
których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 01 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz. U. z 2019, poz. 1806).  

 

b) dostarczona Biomasa, nie będzie zawierać w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu 
odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie 
zawierać w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, 
lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu 
przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń,  

 

c) dostarczona Biomasa nie będzie zawierać zanieczyszczeń takich jak: elementy metalowe, 
kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, 
guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie 
zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem 
transportu, dostarczona Biomasa będzie jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe 
kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy 
niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. 
W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do 
wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie tworzyły się 
warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu.  

 
 

3. Zapoznałem się z opublikowaną przez Organizatora Postępowania SWZ i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 15 dni, licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert.  

5. Wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, został przez przeze mnie zaakceptowany i 
zaparafowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej oferty, do zawarcia Umowy na 
warunkach określonych przez Kupującego w SWZ.  

6. Oferta została złożona na ........ stronach kolejno ponumerowanych i parafowanych zgodnie z SWZ.  
 
7. Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach .....................  
  
 
 
 

Miejscowość, data: ………………………………… ……………………………………………  
                                                                                                                                 Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                                do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do SWZ 

3 
 

Wykaz składanych oświadczeń i dokumentów:  
 

1. ………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………  

3. ………………………………………………………  

4. ………………………………………………………  

5. ………………………………………………………  

6. ……………………………………………………… 

7. ………………………………………………………  


