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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OFERTA NA: 

„ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ 

Z DOSTAWĄ W ILOŚCI 2 200 Mg” 

 

 

……………………………………………….. 

Pieczęć Oferenta 

Złożona przez: 

Oferent:......................................................................... 

Adres   Oferenta:  ......................................................... 

Osoba     kontaktowa:................................................... 

tel. ...…………………………………………………, e-mail: ....................................................... 

NIP ………………….………………………...…, REGON…………………………………….………………, 

KRS *: …….............…………………..……… Status CEIDG *:…………………………….(aktywny, nieaktywny) * 

* - wpisać odpowiednio 

 

W związku ze wszczęciem przez OZC S.A. postępowania zakupowego na: 

„ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ W ILOŚCI 2 200 Mg” 

Oferujemy wykonanie dostawy węgla zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą: 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ilość 
[Mg] 

Jednostkowa  
cena netto  
[PLN/Mg]* 

Wartości netto 
Oferty [PLN] 

WĘGIEL KAMIENNY DO CELÓW 
ENERGETYCZNYCH 

2 200   

 

Słownie złotych netto:………………………………………………………………  

* jednostkowa cena netto [PLN/Mg] dla węgla kamiennego do celów energetycznych FRANCO PLAC WĘGLOWY 

 „EC OSTRÓW” OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. GRUNWALDZKA 74 

Łączna wartość oferty netto na opał  (Ilość x cena jednostkowa) wynosi:………………………………....PLN 

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………) netto. 

Podatek VAT w wysokości……% zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. UWAGA: Wszystkie ceny powinny 

zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez sprzedawcę. 



 
 

 

2 
 

 

 

1. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy w terminie. 

2.  Oświadczamy, że  zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu miału energetycznego, sortyment M I, typ 32, 

zwanego dalej w umowie paliwie węglowym w ilości 2 200 Mg o parametrach jakościowych w każdej dostawie: 

a) Typ węgla wg PN – 82/G – 97002: 

- węgiel gazowo- płomienny wyróżnik: 32.2, 

- zawartość części lotnych – powyżej 28% do 35 % , 

- zdolność spiekania: RI 20-40, 
b) Sortyment węgla wg PN – 82/G- 97001 – M I 
c) Parametry jakościowe: 

- minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qir – 23000 kJ/kg, 

- maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar – do 16%, 

- maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str - do 0,6 %, 

- maksymalna zawartość wilgoci Wtr - do 14%, 

- granulacja 0-20 mm, 

- zawartość nadziarna - max 12%, 

- zawartość części lotnych wg PN-81/G-04516 - powyżej 28% do 35 %, 

- zdolność spiekania RI – 20 do 40. 

-  
3. Informujemy o wniesieniu wadium w wysokości:………………..…………………………..PLN 

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

4. Zapoznaliśmy się z opublikowaną przez Organizatora Postępowania SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany  

i zaparafowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach określonych przez 

Kupującego w SIWZ 

7. Oferta została złożona na  ….. Stronach kolejno ponumerowanych i parafowanych zgodnie  

z SIWZ 

Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach ..................... 

8. W przypadku odrzucenia oferty albo podpisania umowy prosimy o zwrot wadium na rachunek bankowy 

nr………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data: ………………………………… 

 

Wykaz składanych oświadczeń i dokumentów: 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

…………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 


