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Nazrva wykonawcy/}Vykonawców w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/
/adres do doręczeń - jeżeli inny niż powyżej/
/telefon/

/FAX na który zamawiający ma przesylać korespondencję/

REGON
NIP

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

osoba do

kontałtu

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

FORMULARZ OFERTY
Zespól Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Gożdzie
ul. Radomska 7 ,Ż6 _ 634 Gózd

V/ odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

:

Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Gożdńe' Zespole Szkół
w Kuczkac}r Koionii, PSP w Klwatce Królewskiej na sezon gruewcTy 2014l2ań w łącznej
parźLmetach nie gorszych niz:
ilości185 000 litów

o

wartośćopałowa nie nDsza nlż- 4t 000 MJ/Kg
więcej nlż_O,l o/o
- 860Ę/m'
- gęstośćw l5o C max

_

- zawartośćsiarki nie

Cena ofertowa
A. Cena netto za 1 litr oleju
ooałoweoo:
B. Wysokośćudzielonego
stałeoo unustu cenoweoo
C. Cena netto za 1 litr oleju
opałowego po uwzględnieniu upustu
(A.B):
D. Podatek VAT (od kwoty z Pkt. C)
-

(

o/o\

E. Cena brutto za 1 litr oleju

ooałoweoo:

E=(C+D)

r85000L

x.
(

cen. brutto za

(słownie:

:i;;;: '

""'-'-"""""""' zł

;łili;; ..'.:,..':..'..:
;ń;i;;

...........zł

1

#ńi;; :''. :::'::':::: :l '''' ''
ilńi;; .:::.' ::'':: :: .':: '.

lin oleju opalowęo)

=

.... zł

(wynagrodzenie brutto za realizację

crlęo zamówienla

.....zł
)

..........)

Cena została określona na podstawie cen produc etta z dnia 16.09.2014 r. i za'wiqa koszt
dostawy i rozładunku
Na dostarczony olej opalowy udzielamy stałego upustu ceno}Yego od ceny producenta
w wysokości wskazanej w tabeli w pkt. B .
oświadczamy, ze akcepĘemy w całościwszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia .

_
_
-

Termin płatnoścido 30 dni.
oświadczamy, Że przedniot zamówienia wykonamy w terminie : od daty podpisania umowy
do 15.04.2015 r.
-

Temrin rcaluacjido ....... dni (godzin

)

od złożeniazamówienia telefoniczrrego.

W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z afi.89 ust. l pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5+l7
ustalYy z drua |6.04.1'993 t. o rvłalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.2tl, z
1996 t.Nr 10ó poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z t998 r. Nr 106 poz.668, z2000 r. Nr 29
poz.356 i Nr 93 poz. |a2Ą.
oświadczamy o Że zapontaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzęŻeń.
oświadczamy , Że zapozrla|iśmy się ze wzotemumowy i nie wnosimy w stosunku do niego
Żadnychuwag' a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
wzorem' na warunkach określonychw Specyfikacji Istofirych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym ptzezZamawiającego .

oświadczamy,że jesteśmy zwiląZantniniejszą ofeĘ ptzezokres 30 dni od dnia upływu
terrrinu składania ofert.
Oświadczamy, że niniejszaofęrtazavneruna stronach nr od ..... do ..... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o rwalczaruu nieuczciwej
konkrnencji.
Dostawy objęte zamówieniemzamiętzamy

"

wykonać ( sami / ptzy udziale podwykonawców**)

oświadczamy , że nie wykonywaliśmyżadnych czynnośct nłiązanych z ptzygotowanięm
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publiczrrego' a w celu sporządzenia oferty
nie posfugiwaliśmy się osobami uczestniczącymiw dokonaniu tych czynności.
ofertę niniejszą składam na.............. kolejno ponumerowanych stronach.

WRAZ Z QFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty

:

Podpis osoby ( osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowani Wykonawcy

Informacia dla Wvkonawcv:

@pisanyprzezosoĘlubosobyuprawnionedoreprezentowaniafirmyi
prawo
wykonawc! przez.
do reprezentacji
pzedłożony wrazzdokumentem (-ami) potwierdzającymi
osobę podpisującą ofertę.
** w przypadku oferty wspólnej należy podać dane doĘczące pelnomocnika wykonawcy

*

niepotrzebne skreślić

