
 Załącznik Nr  1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY

......................................................
                    Pieczęć Wykonawcy

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  paliwa   dla  potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach na lata 2015-2016  – oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia   zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia  : 

Cena dzienna  paliw na dzień 20.11.2014 r.  wynosi:
                                  
                                                       Cena zł netto za 1 litr                podatek VAT%               cena zł brutto za 1 litr

Olej Napędowy ON                 -------------------                   --------------                -------------------

Benzyna Pb 95                         -------------------                   --------------                -------------------

Udzielam upustu za 1 litr zakupionego paliwa każdego asortymentu od ceny brutto i wynosi on 
................ groszy na każdym asortymencie sprzedanego Zamawiającemu paliwa. 

Odległość wyznaczonej stacji paliw od siedziby Zamawiającego wynosi ............................ metrów .

Dokładny adres wyznaczonej stacji paliw ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Orientacyjna wartość zamówienia wynosi :
Ilość sprzedaży w 
litrach

Cena netto 1 litra 
po upuście w zł

Cena brutto 1 litra 
po upuście w zł

Wartość oferty 
netto w zł

Wartość oferty 
brutto w zł

Olej napędowy 
ON -80 000 litrów

Benzyna Pb 95 –  
2 000 litrów

Oświadczam, że:

• zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej
żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskałem   informacje  niezbędne  do  przygotowania  oferty
i wykonania zamówienia,

• zobowiązuję się do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa w okresie obowiązywania umowy.
• akceptuję  istotne  postanowienia  umowy,  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz

warunki  płatności  podane  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz załącznikach do niej

• zobowiązuję  się  –  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy w  miejscu



i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  na  wymienionych  w  projekcie  umowy
warunkach,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian  wynikających  z  udzielonych
odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  lub  dokonanych  modyfikacji  i  zmian  przez
Zamawiającego.

• uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres   30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

................................................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu/e-mail:.......................................................................................................................

                                                                                       ..........................................................
                                                                                                 ( podpis uprawnionego
                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)

Data. ........................................


