
7'uł^c?.nik nr 1 do SIwz

Nazwa \łykonawcyMykonłwców w przypadku ofelĘ wspó|nejl

/dokładly adres/

/nr wpisu do E}Yidencji Działalności Gospodarczej i nazwa orgatru ewidencyj nego ' dotyczy wykonawców

wpisanych do IDG /

/adres do doręcz€ń'jeż€Ii inny niŹ powyŹej/

/FAx na l.tóry zama}viający ma pźesy}ać korespondencję/

RIGo\ jeżel:po":aaJ./

NIP.-...........................................

osobr do kontaktu ........

FORMULARZ OFERTY
Z€.póI E|onomiC7no Ądmini5Lracyjny
szkół łi' GoŹdzi€
ul. Radomska 7 

' 
2ó - 63,{ cózd

w odpowiedzi na ogłoszenie o pźętargu nieoglaniczon}Ąn oa :

Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy PsP w GoźdŻie, PSP w Kuczkach Koionii'
PsP w K]watce na sęzon grze*czy 20101201 t w łącznej ilości 180 000 litló\ł
o palanetlach niegolszych niż|

- rvańośó opałowa nie niższa niż_41 000 MJ/I(g
- zawańość siarkj niewięcej niż-0'1 %
gęstośćwl5oc max -860kg/m]

cena ofeńojva

A. cena neito za 1 litr o]ąu .zt

B' Wysokość udzie]onego
sfałeoo UoUstu cenoweoo

''' '' '''' '''' zł

C. Cena netto za 1 lik oleju
opałowego po uwŻg ędnieniu upustu
(A-B):

'''''.''' ż

D' Podatek VAT (od kwoty Ż pkt. C) 'zł

( ceno b. lto n 1 litr oleju opalosego) (E]nlgrodzc e brutto za realizację Ćxlego anółienh )

lslor"rie: ................... .. .. .. ... ..... . . . ... )

cęna została oklęś1ona na podstawie cen pfoducenta Ż dnia25.10.2010 r. i ZawięIa kosż
dostaury i lozładunL:u .

Nł dostąrczoły olej opałorYy udzielamy stałego upustu cenowego od ceny producenta

w'ilysokości rYskazan€j w tabeli lv pkt. B .

.zl



oświadczamy, że akceptujęmy w całości wszystkie warunLi zawarte ł' Specfikacji
lstornycb s arunkórł Zamówienia

Termin płatności do 30 dni.

oświadczamy' że pzedmiot zanrówienia wykonamy w terminie : od daty podpisania umolła
do 15.04.2011 r.

Termin realizacji do '.'..'. dni 
- 
(godzin ) od zlożenia zamówienia te1efonicznego.

W ofercie nie została zastosowana cena dumpingorva i oferta nie stano\łi czynu nieuczciwej
konkrrrencii zgodnie z ań. 89 ust. 1 pld. 3 ustawy Plawo zamówień publicznych i ań. 5+17

usta\ły Ż dnia 16'04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwęj konl(uręncjl (Dz. v.Nr 4'7 poŻ. ŻII, z
1996 r. Nr 106 poZ.496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 po2.668, z 2000 r' Nr 29
poz. 356 i Nr 93 poz, 1027).

oświadczamy' że dokona1iśmy wizji lokalrrej w miejscu realizacji przedmiofu zamówienia
i znany nam jest ich s1an faktyczny. wszęlkie poczynionę z tęgo t}tułu \łTlioski
i spostzeżenia zostały uwzględnione w złoŻonej ofercie.

oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze spec}dkacj ą istotnych \ł'aluŃów Zamóu ienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżei '

oświadcŻamy, że zapoznaliśmy się ze wzolem umo\łT i nię wnosimy w stosunku do niego
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej ofeńf podpiszemy umowę zgodnie z tym
wzolem, na l\.aruJ (ach okeślonych w Specyfikacji Istotnych warurrtó\ł Zamówienia,
w miejscu i tenrrirrie w.vznaczonyrlptzez zamawiającego .

oświadczamy, że jesteśmy zwiąZani niniejszą ofeltąpŻez okes 30 dni od dnia upĘwu
terminu składania ofert.

oświadczamy, Źę niniejsza ofer1a zawiera na stronach ff od . '. '' do '.. '. informacje
stanowiące tajemnicę pŹedsiębiolstwa \ł lozumieniu pzepisów o zrł'alczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Dosta\łf objętę zamówieniem zamierzamy w_Ykonać ( sami / prąv udziale podwykonałYców*)

oświadczany, że nie wykonywaliśmy żadnych czyfuIości z]łiązanych z plzygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu spoźądzenia ofęrty
nie poslugiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czymości.

ofeitę niniejszą sł,ładam na .''.''''.'''.. kolęjno ponBmelowanych stronach.

\ł?'ĄZ Z oFERTĄ sk1adam następujące oświadczenia i dokumeoty :

daia ..... ............... 2010 roku

(Podpjs i pieczęć Wykonawcy/wykonawców )

Informacia dla Wvkonawcv:
Formularz ofeńy musi być podpisany pruez osobę lub osoby upełnomocn;one do reprezentowania
firmy .

* niepoirŻebne skI€ślić


