Załącznik nr 1 do SIWUwP
Nazwa i adres wykonawcy: ……………………………………................................................
…………………………………….................................................
NIP………………………………......., REGON………………………….............
Nr. Tel/fax…………………………, Email………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,
98-220 Zduńska Wola ul. Sieradzka 68/70

2. Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Udziału w Postępowaniu.
4. Przedmiot oferty i cena oferty.
4.1 Oferujemy realizowanie sukcesywnych dostaw oleju napędowego, objętych przedmiotowym
zamówieniem publicznym, w okresie 12 miesięcy określonym w SIWUwP, w ilościach
określonych w punkcie 3 SIWUwP. Ceny poniższe zostały skalkulowane na podstawie wytycznych
w pkt 14 SIWUwP i formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty:

Rodzaj paliwa

Cena jednostkowa
netto za 1 m

Ilość

3

m

Olej Napędowy
RAZEM

3

Wartość netto

Stawka

Wartość brutto

zamówienia

VAT %

zamówienia

275
-

-

-

Wartość brutto zamówienia słownie: …...................................................................................................
4.2 Płatność przelewem w terminie 30 dni po zrealizowaniu każdej dostawy i wystawieniu faktury VAT
przez Wykonawcę.
4.3 Do przechowywania i dystrybucji paliw na czas obowiązywania umowy dostarczymy nieodpłatnie
zbiornik napowierzchniowy mobilny o pojemności …......... m

3.

5.

Oświadczenia
Niniejszym oświadczamy, że:
•

zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania;

•

do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
i akceptujemy w pełni;

•

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Udziału w Postępowaniu oraz w zawartej
umowie;

•

przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/skorzystamy z podwykonawcy:
Rodzaj czynności zleconych podwykonawcom: ……………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

•

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym;

•

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

•

za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach od nr .......... do nr ..........., oferta oraz
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.

Złożenie oferty
Ofertę niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

7.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................
6. ….............................................................
7. ….............................................................
8. ….............................................................

.................................., dnia ..........................

……..........................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy

