PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

DLA ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

Załącznik Nr 1 do SIWZ

......................................................
( pieczęć wykonawcy )

Formularz ofertowy
Ja / My, niżej podpisany / i
….…………………………………………….………………………….………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )
.......................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )
REGON:

Nr fax:

NIP:

-

-

-

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

Adres email: ……………………………………..
W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, składam /y ofertę na wykonanie
zamówienia, pn.:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu
Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy”
i oferuję /my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
SIWZ za:
1.

Łączną cenę ofertową brutto za 120 000 litrów oleju opałowego
zł

/ Cbr.og.olop = Cbrutto 1000l olop [zł] x 120,00 / =

(słownie:......................................................................................................................zł)
w tym należny podatek VAT ..…..%, co daje kwotę: ………..………………………… zł.
Cenę netto:

zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………..….zł.)
Marża Mr [zł] dla 1000 litrów olop (netto) =

zł

gr.

Opust Op [zł] dla 1000 litrów olop (netto) =

zł

gr.
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2. Termin każdej dostawy: ……………………….. godz. od zgłoszenia dostawy.
3. Osobą (osobami ) do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie
zobowiązań umowy jest/są:
a.

………………………. tel. kontaktowy: ………………..… faks: ……..…………

b.

………………………. tel. kontaktowy:………………..…. faks: ………..………

4. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia……………...
5. Termin płatności: 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców
..................................................................................................................................................
( zakres prac powierzony podwykonawcom )
7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
następujących wykonawców:
Nazwa (firma) …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
8. Oświadczam /y, że uważam /y się związany /i niniejszą ofertą przez okres 30 dni
9. Oświadczam /y, że zapoznałem /liśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy treść tych
dokumentów
10. W przypadku wygrania postępowania podpiszę /my umowę na warunkach określonych
w SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Ofertę składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach i obejmuje następujące
załączniki: (patrz zestawienie dokumentów w załączeniu)

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

............................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego
imieniu.
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