TILBUDSSKEMA 2016
Levering af halm til forsyningsselskaberne
Benyt venligst blokbogstaver
Navn:

_________________________

Tlf. nr.:

_____________________________

Adresse:

_________________________

e-mail:

_____________________________

Post nr.:

_________________________

CVR nr.:

_____________________________

By:

_________________________

Bank:
Reg. nr.:

_______ Konto nr.: _____________

Jeg tilbyder hermed følgende mængder og kvaliteter af halm til forsyningsselskaberne:
Tilbud på halm på 1-årig kontrakt 2016-17 med basispris pr 1.8.2016 (kun en halmart pr. skema)
Pris afhentet på gård
Tilbud nr.________
Mængde, ton
Kr /ton, ekskl. moms
Kornhalm
Frøgræshalm
Rapshalm
Sæt kryds hvis:
Halmen også tilbydes som

3 årig kontrakt 2016-19

5 årig kontrakt 2016-21

Såfremt der gives tilbud på transport af egen halm oplyses transportpris(er):
Til Masnedøværket
Kr/ton, ekskl. moms
Til Slagelse Kraftvarmeværk
Kr/ton, ekskl. moms
Til Ringsted Halmvarmeværk
Kr/ton, ekskl. moms
Til Haslev Kraftvarmeværk
Kr/ton, ekskl. moms
Til St. Merløse Varmeværk
Kr/ton, ekskl. moms
Pris for transport af halm er basispris pr. 1.8.2016
Såfremt halmen skal afhentes et andet sted end ovenstående adresse, skal adressen anføres her:
Afhentningsadresse for halm: _____________________________________________________
Postnr. og by:

_____________________________________________________

For storleverandør til et eller flere af forsyningsselskabernes værker
Beslægtet virksomhed med kontrakt med et eller flere af forsyningsselskaberne
Navn på virksomhed: ____________________________________________________________
Dette tilbud afgives og evt. kontrakt for leverance af halm indgås i henhold til Udbudsbetingelser og Standardvilkår for
leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Halmvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Haslev Kraftvarmeværk og St.
Merløse Varmeværk, af 07. marts 2016. Leverandøren har gennemlæst og accepteret disse betingelser og standardvilkår.
Tilbuddet er bindende ved Leverandørens underskrift.

Leverandørens underskrift: _____________________________________________________
Tilbud skal være os i hænde senest mandag den 4. april 2016 kl. 12.00
Sendes til: halmtilbud@ramboll.dk eller: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S, Mrk. Halm

Udfyldes af Forsyningsselskaberne:
Tilbuddet er accepteret som
Ab gård kontrakt
1 årig kontrakt, 2016-17
3 årig kontrakt, 2016-19

An værk kontrakt
5 årig kontrakt, 2016-21

Tilbuddet er afvist
Forsyningsselskabets underskrift: Dato______ Underskrift_________________________
Forsyningsselskabets stempel:

SK Forsyning A/S

