Postboks 455

DONG Energy Generation A/S
Overgade 45
7000 Fredericia

7000 Fredericia

Tlf 76 22 20 00
Fax 76 22 19 62
www.dongenergy.dk
CVR-nr. 10 15 31 58

Tilbudsbrev 19 - Levering af halm til DONG Energy
Dette tilbudsbrev gælder for Enstedværket (ENV), Studstrupværket (SSV) og
Grenaa Kraftvarmeværk (GRV).
Licitationskode: 19; Halmtype: Frøgræs- og rapshalmblanding; Løbetid: 3
år, Startår: 2008.
Tilbudsgiver
Leverandørnr.:
Firma:
For- og efternavn:
Adresse:
Postnummer og by:

jalpa@dongenergy.com
Tlf 76 22 24 12
Fax 76 22 19 63

Dette produkt er til start 1. august

12345
Jensen Agro A/S
Jens Jensen
Agervej 123
6000 Kolding

Vores ref. J06L/J06L
Dok. nr. 542331
Sagsnr. E002245.07

2008, så hvis dit tilbud accepteres,
vil din tilbudte pris gælde pr. 1.
august 2008. Derefter reguleres
prisen jf. betingelserne for levering.

Hvis du tilføjer ordet ’ikke’ på

Ovenstående skal udfyldes manuelt, hvis oplysningerne ikke er fortrykt. Leveden tomme linje, vil dit ab
randørnummer dog kun såfremt du er bekendt med det (kan findes umiddelbart
gård-tilbud ikke blive vurderet
over dit navn på evt. allerede eksisterende kontrakt).
til GRV. Når linien er tom,
vurderes
Det anbefales endvidere, at du gemmer en kopi af samtlige tilbud, i fald du
skul- tilbudet automatisk til
GRV,
ligesom det vurderes til
le få behov for at ændre eller tilbagekalde dit tilbud. Dette kan gøres indtil udløb
af frist for afgivelse af tilbud, men kun hvis dit tilbudsnummer er angivet. de øvrige værker, jf. de relevante afstande.

OBS: Bemærk at dette tilbud kun er gyldigt, hvis det er sendt til ovenstående postboks-adresse.
Undertegnede tilbyder hermed halm til DONG Energy i overensstemmelse med
bestemmelserne vedr. udbud af dette produkt.
Priser (kr./ton pr. 1. august, 2008)
Tilbudsnr.

Mængde

(Fra 1 og op)

(tons)

1

Ab gård An værk: An værk: An værk:
SSV

ENV

GRV

1500 t 100 kr./t 171 kr./t 117 kr./t 143 kr./t

Mit ab gård-tilbud kommer _______ i betragtning til GRV.

AGERVEJ 123________________
Dine priser afspejler dine produktionsom___ 6000 KOLDING______________

Ab gård afhentningsadresse: ___
Postnr. og by:

kostninger, afkast samt transportomkostnin-

ger for ian
værk-tilbudene.
(Afhentningsadressen skal udfyldes for at ab gård-tilbudet tages
betragtning.)

Dato: ___

15-11-07______

Underskrift:

Dit tilbud er kun gyldigt, hvis du har

]xÇá ]xÇáxÇ
Side 1/1

underskrevet tilbudsbrevet.
Hjemsted Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia

