
Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………………………………..
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTY

Dane wykonawcy

Nazwa: ..............................................................................

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

Siedziba: ..............................................................................

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

Adres poczty elektronicznej: ..............................................................................

Strona internetowa: ..............................................................................

Numer telefonu:  .............................................................................

Numer faksu:  .............................................................................

Numer REGON: ..............................................................................

Numer NIP: ..............................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o uzyskanie zamówienia

publicznego którym jest „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do SP ZOZ MPR w Koniecpolu

w  okresie  grzewczym  2014/2015”  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie

z  wymogami  zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  za  cenę  całkowitą

przy szacunkowej wielkości zamówienia – 37 000 litrów:

Cena netto : .......................zł (słownie: ...............................................................................................)

Podatek VAT : .................zł (słownie: …..............................................................................................)

Cena brutto:......................zł (słownie: .................................................................................................)

W tym:

….................................................... +/- ….................................... = ….................................................

cena netto za 1 litr oleju opałowego                     marża/upust                     cena netto w zł u Wykonawcy

u Producenta                                                                                                    zamówienia za 1 litr  oleju 

                                                                                                                           opałowego z dokładnością do

                                                                                                                           dwóch miejsc po przecinku

Cena brutto jest ceną ofertową, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,

w tym m.in. podatek VAT.



1. Zobowiązujemy  się  wykonać  zamówienie  zgodnie  z  harmonogramem  dostaw

wymienionym w punkcie III SIWZ.

2. Znane są nam parametry przedmiotu zamówienia, opisane w punkcie III SIWZ.

3. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia – 21 dni od daty otrzymania

przez Zamawiającego faktury VAT oraz protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  informacje  niezbędne

do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  z  ofertą  przez  czas  wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy,  że  załączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

wymagania  stawiane  wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas

zaakceptowane  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej

oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnienie tych warunków.

8. Oświadczamy,  że  wszystkie  informacje  zamieszczone  w  ofercie  są  prawdziwe

(za  składanie  nieprawdziwych  informacji  Wykonawca  odpowiada  zgodnie

z art. 270 KK.).

9. Informacje  zawarte  na  stronach  od ………… do ……………. stanowią  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  i  nie

mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

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

……………….……………….........……………………………….

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/


