______________________________________
(Pieczęć oferenta)

________________________________________________________
(miejscowość i data)

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Fredropol 40
37-734 Fredropol
O F E R T A
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Ja, niżej podpisany ______________________________________________________________________________,
działając w imieniu i na rzecz ______________________________________________________________________
(wpisać nazwę OFERENTA)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

nawiązując

do

zapytania ofertowego p.n. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
2.

Wydawanie (tankowanie) oleju napędowego odbywać będzie się na stacji paliw zlokalizowanej w odległości ……. km
od siedziby Zamawiającego, (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 14 000 kg)
Miejsce położenia adres stacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (cena aktualna na dzień 22 sierpnia 2014r):
Cena netto:…………………..zł / litr (słownie:………………………………………………………………………………….)
Cena brutto: ……………… zł. / litr (słownie:………………………………………………………………………………….)
Stały upust od ceny brutto : ………….%
Cena brutto po uwzględnieniu upustu: …………..zł. / litr ( słownie: ………………………………………………….....)
Wartość całego zamówienia ( 10 000 l x ………zł ( słownie: ……………………………………………………………)

4.

Przedmiot zamówienia wykonam sukcesywnie w terminie od podpisania umowy do 30-06-2015r.

5.

Warunki płatności:

6.
7.
8.
9.

Płatność za zakupione paliwo dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na podstawie faktury
wystawianej po każdej sprzedaży, za tankowany pojazd zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna
będzie w terminie 30 dni licząc od daty sprzedaży, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego – zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję i spełniam
warunki w nim zawarte.
Oświadczam, że wszystkie złożone w ofercie dokumenty są aktualne a dane w nich zawarte zgodne są ze stanem
faktycznym i prawnym na dzień składania ofert.
W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
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10.
11.

Oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej kwestii zawartej w oświadczeniach lub udzielę żądanych wyjaśnień.
Poniżej przedstawiam listę osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy w niniejszym postępowaniu:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

12.

W przypadku wybrania oferty naszej firmy osobą uprawnioną (osobami uprawnionymi) do podpisania umowy jest (są):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

13.

Telefony kontaktowe:
-

stacjonarny: ___________________________ ,

-

komórkowy: ___________________________ ,

-

nr faxu: _______________________________ .

E-mail: _______________________________________ .
14.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik Nr 2
2. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 3

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w
wysokości ceny oferty

.................................................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele oferenta
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