Załącznik nr 1 do SIWZ
m. p Wykonawcy
Oznaczenie sprawy:Zp.4.345/1/2019.

OFERTA
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o
udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy Zp. 4/345/1/2019 pn „ Zakup oleju
opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Placówek ul.Aleksandry Bąkowskiej 29 w
Gołotczyxnie w roku 2020.
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Regon ………………………………….. NIP …………………………………………………
Siedziba Wykonawcy, numer telefonu, faksu:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
1. O f e r u j e m y wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (w ilości 100 000
litrów) za cenę ofertową: /należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku/
Netto
- ………………….,……….zł
Podatek VAT ….% - ………………….,……….zł
O G Ó Ł E M (brutto)

: ………………….,……….zł

Słownie brutto: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
1) Pełna nazwa własna(handlowa) przedmiotu zamówienia:
..............................................................................................................................................
2) Pełna nazwa producenta przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. DANE SZCZEGÓŁOWE /należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku/
a) wartość netto za 1000 litrów; (cena Wykonawcy na dzień: 29.11.2019r.) ………… zł
słownie zł.: ………………………………………………………………………………….
b) wartość netto za 1000 litrów (cena producenta zamieszczona na jego stronie
internetowej obowiązująca na dzień: 29.11.2019r.) …………………………… zł
słownie zł. …………………………………………………………………………………..
c) wartość netto parametru dla 1000 litrów [ różnica pomiędzy ceną z podpunktu a) i b),
oznaczona znakiem (+) plus lub (-) minus]: ………………..zł
słownie zł. ……………………………………………………………….
d) cena 1 litra w dniu oferty na dzień 29.11.2019r..
- cena netto …………………………. zł
- cena brutto …………………………zł

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu, przez cały okres trwania
umowy, przedmiot zamówienia opisany w pkt.1 podpunkt 1) i 2) niniejszej oferty.
4. Wartość parametru z punktu 2. podpunkt c), obowiązywać będzie przez cały okres
trwania umowy i stanowić będzie podstawę do obliczania ceny za każdy 1000 litrów
towaru, dla każdej realizowanej dostawy w odniesieniu do ceny producenta w tym dniu.
Cena producenta będzie więc powiększona [znak (+) przed parametrem] lub
pomniejszona [ znak (-) przed parametrem] o wartość bezwzględną parametru.
5. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie wg SIWZ tj. max. trzeciego dnia
od dnia złożenia zamówienia.
6. Przyjmujemy warunki płatności faktur wg propozycji Zamawiającego tj. w terminie 21
dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej
warunków.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
„SIWZ” tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zawarty w „SIWZ” wzór umowy został przez naszą firmę
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego – w załączeniu podpisany wzór umowy
10. Oferta zawiera łącznie …… ….. stron kolejno ponumerowanych.
Załącznikiem niniejszej oferty jest:
1. Wydruk ceny, zaoferowanego oleju opałowego lekkiego ze strony internetowej
producenta, obowiązującej na dzień; 29.11.2019r. (podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Miejsce i data

…………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

