Załącznik nr
Nazwa wykonawcy/Wykonawców

1 do

SIWZ

w przypadku oferty wspólnej:

/dokladny adres/
/nr wpisu do Ewidencji DziałalnościGospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego
wpisanych do EDG /

- dotyczy wykonawców

/adres do doręczeń _jeżeli inny niż porryżej/
/telefon/

/FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON /jezeliposiada/

Osoba do kontaktu

FORMULARZ OFERTY
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska'1 .26 - 634 cózd

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczon)Ąn na

:

Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy PSP w Goździę, PSP w Kuczkach Kolonii'
PSP w Klwatce na sezon grzęwczy 20101201 1 w łącznej ilości180 000 litrÓw
o parametrach niegorszych niZ:
- wartośó opałowa

- zawartość siarki nie
- gęstoŚć w l5o C

nie niższa nlż_ 4| 000 MJ/Kg
więcej niż - 0,l oń

max

- 860kg/m3

Cena ofertowa

;iili;, : :

A. Cena netto za 1 litr oleju
opałoWeqo:
B. WysokośĆudzielonego

stałeqo uoustu cenoweoo
C. Cena netto za 1 litr oleju
opałowego po uwzględnieniu upustu

,ł"ńńi.' ..
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(A-B):

D. Podatek VAT (od kwoty z pkt. C)
-

(

o/o\

E,,Cena,blutto 2a,,,1,;litr,,;Oleju
opałowego: E=(C+D)

( cena brutto za 1

(słownie:

litr oleju

słownie:

opalowego)

(wynagrodzenie bruttoza realizację całego zamówienia

zł
)

.. . "..)

Cena została okeŚlona na podstawię cen producenta z dnta 11.10.2010 r. i zawięra koszt
dostawy i rozładunku
Na dostarczony olej opałowy udzielamy stałego upustu cenowego od ceny producenta
w wysokości wskazanej w tabeli w pkt. B .
.

za-warte w Specyfikacji
oświadczam y, Że akceptujemy w całościwszystkie warunki
Istotnych Warunków Zamówienia '

Termin płatnoścido 30 dni'

terminie
oświadczam y, Że przedmiot zamówienia wykonamy w
do 15.04.2011 r.

:

od daty podpisania umowy

-(godzin)

od złoŻeniazamówienia telefonicznego'
czynu nieuczciwej
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie starrowi
publicznych i art' 5+17
konkurencji zgodnie z art.89 ust. 1 pkt. 3 .'itu*y Prawo zamówięń
konkurencji (Dz. U' Nr 47 poz' ŻI7, z
ustawy z dnla 16.04.1993 r. o zwaIcianiu nieuczciwej
r. Nr 106 po2.668, 22000 r' Nr 29
lg96 r.Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998
poz. 356 i Nr 93 Poz. 1027).
rca\izacjl'przedmiotu zamówienia
oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu
ztego Ę'tułuwnioski
iznanynam jest ich stan takiyczny. Wszęlkie poczynione
i spo stizeze nIa zostały uwzględnio ne w złoŻonej ofercie'
waruŃów zamówięnia
oŚwiadczamy , Że ząoznaliśmy się ze specyfikacjąistotnych
i nie wnosimy do ruej zasttzeŻei '
i nię wnosimy w stosunku do niego
oświadczamy , Że zapozna}iŚmy się ze wzorem umowy
umowę "Bodnie ztym
Żadtychuwag, u* prrypudku wyboru naszej oferty podpiszemy
Zamówtetia'
Warrinkow
wzorem' na *arunkac}y ókre ślonychw Specyfikacj i. Istotnych
w mieiscu i terminie .vqrlznaazonymptzęzZamawiającego '
30 dni od dnia upĘvuu
oświadczamy, ze jesteśmyzwięanininiejszą ofertąptzezokres
terminu składania ofert'

Termin realizacjido ....... dni

rn od ' ' "' do ' ' "' informacje
oświadczamy, że niniej sza oferta zawlętana stronach
przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
konkurencji .

Dostawy objęte zamówieni ęm zamierzamy wykonaó

( sami / przy udziale podwykonawców*)

ci zwtązanych z przy gotowaniem
oświadczam y , że nie wykonywal iśmyŻadnych czynnoś
public znęga, a w celu sporządzenia oferty
niniejszego postępowaniu o ,rd"i.l.nie 'amó-ienia
w dokonaniu tych czynnoŚci'
nie pisługiwaliśńy się osobami uczestniczącymi
stronach.
ofertę niniejsząskładam na ...........'.. kolejno ponumefowanych
:
WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczeniai dokumenĘ

dnia.....

2010 roku

(Podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Informaci a dla WYkonawcv:
osoby upełnomocnione do reprezentowania
Formularz ofeĘ musi być podpisany przez osobę lub

firmy.

* niepotrzebne skreślić

)

