Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
44/DZP/DZR/2018
1. WYKONAWCA:

NAZWA:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ADRES:
UL. ............................................................... NR ......................................................
KOD POCZTOWY: ............................. MIEJSCOWOŚĆ: ..................................................
REGON:

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

NIP: ..............................................

NR TEL.:

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

FAKS:

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

ADRES E-MAIL:

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

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy ofertę na:
" Sukcesywną dostawę paliwa płynnego - olej napędowy w ilości 11000 litrów oraz
benzyna bezołowiowa PB - 95 w ilości 200 litrów - dla pojazdów i sprzętu
eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej
w Świętochłowicach sp. z o.o.".
3. OFEROWANA ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA:

Oferujemy łączną cenę za realizację przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszystkie
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, w wysokości:
3.1 Cena jednostkowa za litr benzyny bezołowiowej Pb 95:
Netto (wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1a): ............. zł
% udzielonego upustu: .......... %
Cena netto po upuście: ............. zł
Należny podatek VAT: .............. zł
Brutto: ............ zł
3.2 Cena jednostkowa benzyny bezołowiowej Pb 95 brutto zł x szacunkowa ilość
benzyny Pb 95, tj. 200 litrów: ………………….. zł
3.3 Cena jednostkowa za litr oleju napędowego:
Netto (wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1b): ............. zł
% udzielonego upustu: ........ %
Cena netto po upuście: ............ zł
Należny podatek VAT: ............. zł
Brutto: ............ zł
3.4 Cena jednostkowa oleju napędowego brutto zł x szacunkowa ilość oleju
napędowego, tj. 11000 litrów: ………………….…… zł
3.5 Cena ofertowa – suma pozycji 3.2 i 3.4 z uwzględnieniem udzielonego upustu:
………………………………. zł
4. Oświadczam, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni,

licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
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5. Oświadczam, że posiadam prawo do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na

obrocie paliwami ciekłymi.
6. Oświadczam, że moja oferta jest zgodna z warunkami i treścią zapytania ofertowego.
7. Oświadczam, że akceptuję warunki wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego. W razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zobowiązuję

się zrealizować
w zapytaniu ofertowym.

przedmiot

zamówienia

w

terminach

określonych

9. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Lp.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna,
iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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