Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
Adres e- mail: fundusze@swieciechowa.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Dostawa oleju opałowego”
III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
IV. Dane Wykonawcy:
Nazwa ...........................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................
NIP

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

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ……………………………………..
Adres e – mail …………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem III SIWZ za:
Cena
Stawka Podatek VAT Ofertowa cena
Cena
Wskaźnik
producenta
Wykonawcy
(obliczony i Podatku w złotych za
sprzedaży brutto
oleju
oleju
zaokrąglony VAT
1 litr oleju
za 1 litr oleju
[%]
opałowego
opałowego
opałowego
z
opałowego w
netto w
netto w zł za 1
dokładnością
(obliczona i
złotych
złotych za 1
litr
do sześciu
zaokrąglona z (obliczona i
litr
uwzględniająca miejsc
dokładnością zaokrąglona z
(aktualna na
marżę lub opust po
do dwóch
dokładnością do
dzień
przecinku)
miejsc po
(podana z
dwóch miejsc po
30.11.2015r.) dokładnością
C=B/A
przecinku)
przecinku)
do dwóch
E=B*D/100
F=B+E
miejsc po
przecinku)
A
B
C
D
E
F

Ofertowa cena sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego słownie:
…………………………………………………………………………………………………
Podana cena w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Deklaruję ponadto:
termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
warunki płatności:
każdej faktury

przelew do ……… dni od dnia doręczenia zamawiającemu

Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom lub nazwy
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy
Prawo zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że :
a) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń,
b) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
c) uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni, wskazany w SIWZ,
d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załączniki do niniejszego formularza.
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................

………………………..
(miejsce i data)

........................................
(podpis Wykonawcy)

