
 

 
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33 

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271. 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 15.04.2021 roku  

 

…………………………, dnia                                                 roku 

 
 
 
………………………………………………… 
        pieczęć Oferenta 
 

 

OFERTA 

- Sprzedaż złomu stalowego zlokalizowanego na terenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  

– Zakład w Świnoujściu  

 

 

1. Dane Oferenta: 

Nazwa (firma) Oferenta/Oferentów: ............................................................. 

Adres: …………………………………………………………. 

Nr NIP .............................................................. 

nr telefonu ...................................................... 

adres e-mail: ……………………….......................... 

Osoba do kontaktu: ……………………………………. 

2. W odpowiedzi na Ogłoszenie o przetargu – „Sprzedaż złomu stalowego zlokalizowanego na terenie 

Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Zakład w Świnoujściu” niniejszym składamy ofertę na 

zakup złomu w kwocie: 

 

Netto: …………………. PLN (słownie złotych: ………………………………. ../100) za jedną tonę złomu 

Brutto: …………………. PLN (słownie złotych: ………………………………. ../100) za jedną tonę złomu 

 

3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o przetargu i zobowiązujemy się do 

postępowania zgodnie z zawartymi w nim wymogami. 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na nabycie złomu 

będącego przedmiotem sprzedaży oraz dysponujemy potencjałem technicznym i kadrowym 

niezbędnym dla odbioru, załadunku i transportu. 

5. Oświadczamy, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty (z najwyższą ceną) zobowiązujemy się 

do zawarcia umowy zgodnie z przedłożoną ofertą oraz warunkami określonymi w Ogłoszeniu o 

przetargu – w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego. 
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6. Deklarujemy zamiar udziału w II etapie przetargu – tj. ustnej licytacji przeprowadzonej w ramach 

telekonferencji (*należy przekreślić treść pkt 6 i 7 jeżeli Oferent nie zamierza wziąć udziału w licytacji). 

7. Osobą uprawnioną do składania ofert w naszym imieniu w ramach licytacji jest: 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej: ………………………………………………………… 

Nr i seria dowodu osobistego osoby uprawnionej: ………………………………….. 

Adres e-mail, na który ma zostać przesłane zaproszenie do licytacji: …………………………………………… 

 

8. Do Oferty załączamy: 

1) ……………………………….. 

2) ……………………………….. 

3) ……………………………….. 

4) ……………………………….. 

 

 

 

 

                                                                                             ........................................................ 
podpis osoby/osób upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta 


