………………………..

Załącznik Nr 1

/pieczęć firmy/

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
1. NAZWA……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2. ADRES…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
3. REGON………………………………………………………………………………………
4. NUMER NIP…………………………………………………………………………………
5. NUMER TELEFONU……………………………………………………………………….
6. NUMER FAXU……………………………………………………………………………
7. KONTO BANKOWE ………………………………………………………………………
8. STRONA INTERNETOWA………………………………………………………………
9. Adres e-mail .................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju
napędowego w ilości szacunkowej 600.000 litrów spełniającego Polską Normę PN-EN-590 z
póź. zmianami i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 170.000 litrów spełniającą
Polską Normę PN-EN 228 z póź. zm. do magazynu Zamawiającego w Ciechanowie oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(znak sprawy: ZKM/ZP/1/18):
1. Cena 1 l. oleju napędowego
Cena netto z upustem……………………..zł
lub z marżą……………………….zł
słownie: ………………………………………………………………………zł
podatek VAT………………………….zł
Cena brutto z upustem …………………….zł
lub z marżą………………………zł

słownie: ………………………………………………………………………..zł.
2. Cena 1 l. benzyny bezołowiowej Pb 95
Cena netto z upustem……………………..zł
lub z marżą…………………… .zł
słownie: ………………………………………………………………………zł
podatek VAT………………………….zł
słownie: ………………………………..zł
Cena brutto z upustem …………………….zł
lub z marżą………………………zł
słownie: ………………………………………………………………………..zł
Termin wykonania zamówienia ...........................................................................
Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań
umowy jest/są:


…………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy…………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy………………………………………………………………………….

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) zgodnie z art.
23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest:
stanowisko:
imię i nazwisko:

……………………………………………….
……………………………………………….

tel.:

……………………………………………….

fax:

……………………………………………….

Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji.
3.Wadium w kwocie…………………..… zostało wniesione w dniu……………................

w formie…………………………………………………………..............................................
4.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 wskazanym przez zamawiającego.
5.Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1/…………………………………………………………………………...............................
2/…………………………………………………………………………...............................
3/…………………………………………………………………………...............................
4/…………………………………………………………………………...............................
5/…………………………………………………………………………...............................
6/…………………………………………………………………………...............................
7/…………………………………………………………………………...............................
8/…………………………………………………………………………..................................
9/………………………………………………………………………….................................
10/…………………………………………………………………………...............................
11/…………………………………………………………………………...............................
12/ .............................................................................................................................................
13/ ...............................................................................................................................................
14/ ................................................................................................................................................
15/ ................................................................................................................................................
16/ ................................................................................................................................................
17/ ................................................................................................................................................
18/ ……………………………………………………………………………………………….
19/ ……………………………………………………………………………………………….

20/ ……………………………………………………………………………………………….
21/ ……………………………………………………………………………………………….
22/……………………………………………………………………………………………….
23/……………………………………………………………………………………………….
24/……………………………………………………………………………………………….
25/……………………………………………………………………………………………….
Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
 odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26.ust.3, nie złożymy dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw to wniesione przez
nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma zamawiający.
Zastrzeżenia wykonawcy:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania:
1/ ………………………………………………………………………………....................
2/ ………………………………………………………………………………...................
3/ ………………………………………………………………………………..................
Zamówienie zrealizujemy sami /przy udziale Podwykonawców:
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
a)…………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………..
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………...................
Ofertę składamy na ……….kolejno ponumerowanych stronach.
…………………………………
/miejscowość i data/
..................................................................................
/pieczęć i podpis osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy/

