........................................................
/nazwa i adres firmy wykonawcy /
NIP ………………………………
Tel/Fax ………………………….

Do
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
w Goździe ul. Radomska 7
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe i na stronie internetowej www.bip.gozd.pl .

1. Oferujemy dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009//2010 do n/w kotłowni
przy :
1.Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe

w ilości

130 000 L

2.Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach w ilości

25 000 L

3.Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce

25 000 L

w ilości

Całość ogółem 180 000 L ,
w zakresie zgodnym

z rozdziałem I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

za cenę brutto .................. zł PLN za jeden litr oleju opałowego
(słownie: ....................................................................................................)
Powyższa cena zawiera podatek VAT .......% ..
Wynagrodzenie brutto ...................... PLN za realizację całego zamówienia.
(słownie: ...............................................................................................................................)
2. Termin płatności do 30 dni.
3.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 15.04.2010 r.
od daty podpisania umowy .
4.Termin realizacji do ....... dni

*

(godzin ) od złożenia zamówienia

telefonicznego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
załączonymi dokumentami przetargowymi , dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Do specyfikacji i dokumentów
przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.
6. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych i art. 5÷17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr
106 poz.668, z 2000 r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz. 1027).
7.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu
składania ofert .

8.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią załączonych do SIWZ istotnych postanowień
Umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy ją bez zastrzeżeń w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy .

9.Wadium w kwocie 6.000,oo zł ( sześć tysięcy

zł ) zostało uiszczone w dniu
...................................... w formie .................................................... . Dokument potwierdzający
wniesienie wadium załączamy do oferty.

Wadium wpłacone w pieniądzu, prosimy zwrócić na nasze konto
nr. ........................................................................................................................................
w Banku .....................................................................................

10. W imieniu firmy osobami upoważnionymi do podpisywania dalszych dokumentów są
.....................................................................................................................................................................................
11.Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
12.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia (art. 297 KK) .
13.Oświadczamy, ze nie wykonaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się
osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności
14.Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach w kolejności określonej w rozdziale
III SIWZ.

15. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
.........................................
..........................................
...........................................
...........................................

Dnia.........................................

.......................................................
podpis/y/ i pieczątka upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

