Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do zbiornika o poj. 5000 l przy Urzędzie Gminy w Sitnie

Załącznik nr 1 do SIWZ
B.271.6.2018
………………………………
Nazwa i adres firmy
tel., fax. (oferenta)

OFERTA
Gmina Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do zbiornika o poj. 5000 l przy Urzędzie
Gminy w Sitnie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.”:

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia przyjmując za podstawę wyliczenia cenę netto producenta oleju
napędowego – PKN ORLEN z dnia 21.08.2018 r. tj. 4,02 zł za 1 litr. oraz upust:
1.
a) cena za 1l oleju netto ………………………zł (słownie ........................................................ zł)
cena za 1l oleju brutto ………………………zł (słownie ......................................................zł)
podatek VAT w wysokości: ......%, tj. ........... zł (słownie .....................................................zł),
Łączna wartość brutto całego zamówienia tj. przewidywanych 35 000 litrów oleju
napędowego wynosi :
Netto: ………………………….zł (słownie: …………………………………………………….
……………………………………… ……………………………………………………………
Brutto: ………………………….zł (słownie: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Podatek VAT ….% ………………………….zł (słownie: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Cena wskazana w ofercie jest ceną za całość zamówienia opisanego w SIWZ.
b) Stały upust wykonawcy na podstawie której wyliczono cenę za 1 litr oleju napędowego
netto wynosi: ….................. %.
c) Informujemy, że będziemy* / nie będziemy* podlegać odwróconemu podatkowi VAT.
W przypadku braku skreśleń Zamawiający przyjmie, że będzie brak podatku odwróconego przy realizacji
przedmiotu zamówienia.

2. Termin płatności:





W terminie 7 dni od złożenia faktury;*
W terminie 14 dni od złożenia faktury;*
W terminie 21 dni od złożenia faktury;*
W terminie 30 dni od złożenia faktury.*
* (w kratce powyżej znakiem X należy zaznaczyć wybrany przez Wykonawcę termin
płatności)
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W przypadku, gdy któraś z pozycji tabeli nie zostanie przez Wykonawcę zaznaczona, Zamawiający
uzna, że termin płatności wynosił będzie 30 dni, co jest równoznaczne z przyznaniem 40 pkt.
Terminy realizacji zamówienia - ....................................................................................................
Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………… tel. …………….
3. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie, w sposób i na zasadach określonych
w SIWZ.
5. Oświadczamy, że oferowany olej napędowy będzie spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 221. poz. 1441 z dnia 16 grudnia 2008
roku) w okresie obowiązywania umowy.
6. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
7. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego.

………………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta
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