
Załącznik nr 1 do sIwZ

Nazwa wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/

inr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazvła organu ewidencyjnego - dotyczy wykonawców
wpisanych do EDG /

/adres do doręczeń - jeżeli inny niż powyżeji

/telefon/

/FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON ljezeliposiada/

NIP .............

:.

Osoba do kontaktu

FORMULARZ OFERTY
Zespół E konomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26_634Gózd

W odpowiedzina ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju opałowego do kotłownt przy Zespole Szkół w Gozdzie, Zespole Szkół
w Kuczkach Kolonii, PSP w Klwatce na sezon grzęwczy 20I2lŻ0I3w łącznej ilości

] 160 000 litrów o parametrach nie gorszych niz:

- wartość opałowa nie niższa nłż_ 4t 000 MJ/Kg
- zawartość siarki nie więcej niż _ 0,l oń

- gęstoŚc w l5o C max - 860kg/m'

i Cena ofertowa

A. Cena netto za 1 litr oleju
ooałoweoo: ffi;i;,
Ę' WysokośÓ udzielonego
stałeoo upustu cenoweqo
C. Cena netto za 1 litr oleju
opałowego po uwzględnieniu upustu
(A-B):

......''...'.'' zł

D. Podatek VAT (od kwoty z pkt. C)
-( Yo\

słownie:

( cena brutto zatlitr oleju opałowego) (wynagrodzenie brutto za realizację calego zamówienia )

(słownie: ..... ...)

Cęna został'a określona na podstawię cen producenta z dnta24.09.2a12r. i zawiera koszt
dostawy i rozładunku .
Na dostarczony olej opałowy udzielamy stałego upustu cenowego od ceny producenta
w wysokości wskazanej w tabeli w pkt. B .

.zł



oświadczamy, Że akcept'ąemy w całości wszystkie warunki za-warte w Specyfikacji

istotnych Warunków Zamówienta .

Termin płatności do 30 dni.

oświadczamy, Że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : od daty podpisania umowy

do 15.04.2013 r.

Termin rcalizacit do
- 
(godzin ) od złoŻenia zamówienia telefonicznego.

W ofęrcie rue została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej

konkurencji zgodnie zart.89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zarrńwien publicznych i art. 5+17

ustawy , an'a rc.o4.1gg3 r, o zvłalcżaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.2\1,, z

1996 ;. Nr 1 06 po2. 496, 2 1997 r. Nr 88 po2. 554, 2 1998 r. Nr 1 06 poz-668, 2 2000 r' Nr 29

poz. 356 i Nr 93 Poz. 1027).

oświadczamy, ze dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamowienia

i znany namlest ich stan fakqczny. Wszelkie poczynione ztego tytułu wnioski

i spostrzezenta zostały uwzględnione w złoŻonej ofercie'

oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze specyfikacjąistotnych warunków zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeŻeń.

oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego

Żadnychuwag' u* prrypudku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
*ror.*, nu **ont u.nókreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia,

w miejscu i terminie WznaczonymprzezZamawtającego '

oświadczamy, ze jesteś my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu

terminu składania ofert.

Dostawy objęte zamówieni em zamięrzamy wykonaó ( sami l przy udziale podwykonawców**)

oświadczamy, Że niewykonywaliśmy Żadnych czynności z:wiązanych z przygotowaniem

ńniejszego postępowan-ia o udzielenie zamówienia publicznęgo, a w celu sporządzenia oferty

nie posłuliwdiśńy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

ofertę niniejsząskładam na.............. kolejno ponumerowanych stronach'

WRAZ Z oFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty :

dnia ..... 2012 roku

Podpis osoby ( osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowani WYkonawcY

Informacia dla Wvkonawcv:

ffiodpisanypzezosobęlubosobyuprawnionedoreprezentowaniafirmyi
pi"oiozony wraz zdokómentem (-ómi) potwierdzająrymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez

osobę podpisującą ofeftę.
** w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
* niepotrzebneskreślić


