
Bilag 2 

Tilbudsskema: Levering af halm til Lolland Varme A/S 
Leverancestart: 1. august 2022 

Stamdata 

Navn 

Adresse   

Postnr.   By 

Telefon   E-mail

CVR-nr.   

Bank Reg.nr. Kontonr. 

Tilbudsnummer: 

Kontraktmængde pr. år/sæson (halm) ton 
Minimumsmængde pr. tilbud: 200 ton 
Maksimumsmængde pr. leverandør: 2.500 ton 

Pris pr. 1. august 2022 øre/kg 

Halmballestørrelse  Hesston 

 Midi 

Kontraktens løbetid er 3 år 

Dette tilbud afgives og evt. halmleverandørkontrakt indgås i henhold til ”Standardvilkår”. 
Leverandøren har gennemlæst og accepteret disse standardvilkår, og tilbuddet er bindende ved leverandørens underskrift. 
Der er indgået aftale imellem parterne, hvis Lolland Varme A/S accepterer nærværende tilbud. 

Dato Underskrift leverandør 

Udfyldes af Lolland Varme A/S

Tilbud accepteret Tilbud afvist Dato 

Underskrift Lolland Varme A/S: 

Tilbud skal fremsendes enten pr. mail  halmudbud@lollandforsyning.dk eller pr. post på adressen: 
Lolland Varme A/S, Stavangervej 13, 4900 Nakskov - Mrk. Halmudbud 
Tilbud skal være os i hænde senest onsdag den 17. marts 2022 kl. 13.00.

mailto:halmudbud@lollandforsyning.dk
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Vejledning for udfyldelse af tilbudsskema 
 
 
Vejledningen skal ses som en hjælp til udfyldelse af tilbudsskemaet. 
 
Vi henstiller til, at du gennemlæser det fulde udbudsmateriale, inden du afgiver tilbud. 
 
 
Stamdata: 
Du skal angive virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr. og bankoplysninger. 
 
 

Tilbudsnummer.: 
Du kan afgive flere tilbud, men du skal anvende et tilbudsskema for hvert tilbud. 
Dine tilbud skal du nummerere fortløbende. Første tilbud i indeværende udbudsrunde skal altid 
nummereres med nr. 1. 
 
 

Mængde pr. halmsæson: 
Angiv den mængde, som du ønsker at indgå kontrakt på (angives i ton). Vær opmærksom på, at 
minimumsmængden udgør 200 ton pr. år - mens maksimumsmængden udgør 2.500 ton. pr. leve-
randør pr. år. 
 
 

Pris: 
Angiv prisen for halm i øre pr. kilo. 
Prisen er den gældende pris for leverancer i sæsonen 1. august 2022 og frem til 31. juli 2023. 
 
Priserne for de øvrige to sæsoner vil blive reguleret i henhold til vægtet indeks fra Danmarks Sta-
tistik, jf. Standardvilkår punkt 6.1. 
 
 

Halmballestørrelse 
Ved afkrydsning angives, hvorvidt der ønskes indgåelse af kontrakt på enten Hesston-
ballestørrelsen eller Midi-ballestørrelsen. For uddybning henvises til dokumentet ”Standardvilkår”. 
 
 

Kontraktens løbetid: 
Kontraktens løbetid er 3 år. 
Kontraktstart er den 1. august 2022. 
 
 

Underskrift: 
Husk at datere og underskrive tilbudsskemaet nederst på siden. 
 
 

Tilbudsfrist: 
Tilbud skal være os i hænde senest onsdag den 17. marts 2022 kl. 13.00. 
Tilbud kan fremsendes enten pr. mail  halmudbud@lollandforsyning.dk eller pr. post på adressen:  
Lolland Varme A/S, Stavangervej 13, 4900 Nakskov - Mrk. Halmudbud 

mailto:halmudbud@lollandforsyning.dk
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