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         Imię i nazwisko Kupującego lub nazwa firmy                                                                                          Sprawa nr: RDWNS-271-3-2/22 
....................................................................... 
 
...................................................................... 
                 Adres zamieszkania (siedziby firmy) 

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

 
NIP ................................................................... 
 
Tel. kontaktowy: ............................................... 

 

           OFERTA 
 
        

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70  
 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ofertowym z dnia 04.08.2022 r. zamieszczonego na stronie internetowej 
ZDW - Kraków (www.zdw.krakow.pl) i tablicy ogłoszeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,                               
ul. Kilińskiego 70, na „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg 
wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz” (RDWNS-271-3-2/22) 

 

Oświadczamy, iż oferujemy zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew, (odbiór z placu składowego w Lasku nr 
52a k/Nowego Targu):  
 

   a) drewno opałowe iglaste po cenie księgowej nie mniejszej niż 67,65 zł/m3, tj.: 

- cena jednostkowa (netto): ................ zł./m3 x 60,78 m3 = ……….…….. zł. + ………… zł. (podatek 

VAT 23%) =   ………….…… zł. cena brutto, 

    b) drewno tartaczne iglaste po cenie księgowej nie mniejszej niż 246,62 zł/m3, tj.: 

- cena jednostkowa (netto): ................ zł./m3 x 23,1 m3 = ……….…….. zł. + ………… zł. (podatek 

VAT 23%) =   ………….…… zł. cena brutto, 

Cena ofertowa brutto wraz z podatkiem VAT (suma cen brutto z poz. a, b): ..................................… zł.  

słownie:  ................................................................................................................…………………………. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Uczestnictwa w przetargu ofertowym, nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

3.  Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie dłużej jednak jak 
przez 30 dni od terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podanie: nazwy Kupującego, danych adresowych oraz ceny i innych 
warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez 
poinformowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach oraz zamieszczenie informacji               
o zawarciu umowy na stronie internetowej Sprzedającego www.zdw.krakow.pl.  
Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie takiej zgody uniemożliwi 
udział Kupującego w niniejszym postępowaniu, tzn. niniejsza oferta nie będzie mogła być brana pod uwagę w procesie wyboru 
Kupującego jako niespełniająca wymagań określonych w Warunkach Uczestnictwa.  

 

5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Sprzedającego. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. Aktualny KRS lub CEIDG* 
2. Klauzula RODO 

 
 
 
………………………………                                                                         ………….………………………...…………. 
               (miejscowość, data)                                                                                                                                        (czytelny podpis lub podpis z  pieczątką imienną 

  osoby upoważnionej / osób upoważnionych do 
                                                                                                                                                                                                        reprezentowania Kupującego) 

____________________ 
* niepotrzebne skreślić 


