ZAŁACZNIK NR1 do specyfikacji z dnia 14.02.2013r.
................................................
(miejscowość, data)
.................................................................................................................
/Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/
………………………………………………………………………….
/Adres/
………………………………………………………………………….
/Adres korespondencyjny/
……………………………..
/telefon/
………………………...........
/fax, na który zamawiający ma przesłać korespondencję/

URZĄD GMINY GÓZD

……………………………………..
/REGON – jeżeli posiada/

26-634Gózd ul. Radomska 7
…………………………………….
/NIP/

O F E R T A
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia:
„Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek OSP na terenie gminy Gózd”
oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy zgodnie z wyliczeniami dokonanymi poniżej:
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B
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23 000
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Pb 95

14 000

Cena brutto
Rabat (upust) Łączny rabat
1 litra paliwa *
na litrze
(upust)
(w zł)
paliwa **
na paliwo
w%
(w zł)

C

D

Łączna cena brutto
paliwa
po uwzględnieniu
rabatu (w zł)

(BxCxD)
E

(B x C – E )
F

* Należy podać cenę paliwa obowiązującą, ogłoszoną na stacji Wykonawcy (wskazanej w załączniku
nr do SIWZ) jako położona najbliżej siedziby Zamawiającego) - w dniu 24.02.2013r.
** Należy podać proponowany przez wykonawcę rabat procentowy na 1 litrze paliwa.



Cena ofertowa brutto (ON)= ...................................zł.,
(słownie:...........................................................................................................................................................
...................................................................... złotych).



Cena ofertowa brutto (Pb 95) = ...................................zł.,
(słownie:...........................................................................................................................................................
...................................................................... złotych).

UWAGA ! Zaproponowany przez wykonawcę rabat (w %) pozostanie niezmienny przez cały okres
obowiązywania umowy i będzie udzielany od ceny brutto dnia (oficjalnej, ogłoszonej ceny paliwa na tej
stacji wykonawcy na której odbyło się tankowanie).
Oświadczamy, że:
1) zamówienie wykonamy w terminie określonym w SIWZ,
2) zapoznaliśmy się ze SIWZ i treść naszej oferty odpowiada jej treści,
3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
4) w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Gwarantujemy, że oferowane paliwa spełniają wymagania określone: w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. , Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.) oraz Polskiej Normy
PN-EN-590 (dla oleju napędowego), Polskiej Normy PN – EN 228 (dla benzyny Pb 95)

6) Zaproponowany przez nas rabat (kolumna D w tabeli) pozostanie niezmienny przez cały okres
obowiązywania umowy tj. od podpisania umowy do 31.12.2015 r.
7)Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami/z udziałem podwykonawców*.
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com* obejmuje:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
8) wszystkie strony naszej oferty, z wszystkimi załącznikami są parafowane i ponumerowane,
a cała oferta składa się z …. stron.
9) Do niniejszej oferty załączamy:
1. ……….………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. .…. ……………………………………………………………………………

...............................................................................................................
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta)

