Załącznik nr 1 do SIWZ

miejscowość,data

pieczęc adresowa wykonawry

Do Zespołu
Ekonomiczno Ad m i nistracyj nego
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 - 634 Gózd

ofeĘ

Formularz

Przystępując do prowadzonego przez Zespd Ekonom czno Ad m n stracyj ny Szkoł
w Goździe , postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe - oferujemy wykonanie dostawy będącej
przedmiotem zamówienia , zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz na warunkach określonych we w:zorze umowy za cenę :
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Łączny rabat
(upust)
na paliwo

(wzł)
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Ęczna cena brutto
paliwa
po uwzględnieniu

rabatu ( w zł)

(BxC-E)
F

75 000

* Należy podać cenę patiwa obowiązującą ogłoszoną na stacji Wykonawry (wskazanej w załączniku
nr 2 do SIWZ jako połozona najbliŹej siedziby Zamawiającego) - w dniu 01.10.2012 r'
** Naleł podać proponowanY przez wykonawcę rabat procentowy na 1 litrze paliwa'
pozostanie niezmiennY przez caĘ okres
obowiązywania umowy i będzie udzielany od ceny brutto dnia (oficjalnej, ogłoszonej ceny
paliwa na tej stacji wykonawcy na Kórej odbyło się tankowanie).

uWAGA ! Zaproponowany

przez. wykonawcę rabat

(w

o/o)

oświadczamy, Że:
i) zamówienie wykonamy W terminie określonym w SIWZ,
Ż) zapznaliśmy się ze SIWZ i treśćnaszej ofeĘ odpowiada jej treści,
3) uwazamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofeń,
4) w razie wybrania przełZamawiającego naszej ofeĘ zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawaĘch w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonymprzez
Zamawiającego'

5) Gwarantujemy,

że oferowane paliwa spełniają wymagania określone: w Rozporządzeniu

t,iini't'u cŃoaarti i Prary z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz' U' z 200Br. , Nr 221 poz. t441z poźn' zm.) oraz Polskie Normy
PN - EN 590:2009.
pzez cały
6) Zaproponowany przez nas rabat (kolumna D W tabeli) pozostanie niezmienny
okres obowiązywania umowy tj. od podpisania umowy do 31.12'2015 r.
podwykonawcówx.
ó pźedmiot żamówienia zamierzamy zrealizowaĆ sami/z udziałem
ćzęśćzamówienia, ldórej wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcylcomx obejmuje:

(data)

* niepotrzebne slaeśIić

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
Prredstaw iciela WYkonawclt)

