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                                             OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………….
NIP…………………….. .                                                     REGON……………………..
Telefon……………………                                                   Faks……………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego do placówek gminnych” składamy  niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że 
akceptujemy  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez:

a) firmę* ……………………………………………………………………………………..
                ( podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)
która ustanowiła*/ nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania 
a-1) w postępowaniu,
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,
( podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)
wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną składającą się z następujących wspólników

-……………………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………………….
 która ustanowiła*/ nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:
b-1) w postępowaniu
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy
( podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)
wymienione pełnomocnictwo zostało dołączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

Wykonawca-
lider konsorcjum………………………………………………………………...

Wykonawca  
członek konsorcjum…………………………………………………………….

Wykonawca   
członek konsorcjum……………………………………………………………
które  na  podstawie  art.  23  ust.  2  Ustawy  prawo  zamówień  publicznych  ustanawia 
pełnomocnika do reprezentowania:
c-1) w postępowaniu
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy



(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)
wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

* niepotrzebne skreślić

2.  Oferujemy  wykonanie  usługi  /  dostawę  max  50 000  litrów  oleju  opałowego  
     lekkiego/ za cenę:
 
    Wartość netto………………………………zł

    Podatek VAT …….%

   Wartość podarku VAT…………………… zł
   czyli cena oferowana wynosi  ( element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony
   podczas otwarcia ofert):

  Wartość brutto:…………………………….zł

  słownie:…………………………………………………………………………………….zł) 
3.  Oświadczamy,  że  w cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania   
      zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4.  Cena  producenta  za  1  litr  oleju  opałowego  lekkiego-.........  netto  na  dzień  
     07.07.2011r. Producent……………………………….publikacja cennika………………...

5. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
   
L.p Elementy, które zostaną ogłoszone 

podczas otwarcia ofert
Liczba Czynnik

1. Warunki płatności ( zgodnie z 
warunkami określonymi w § 6 pkt. 1 
we wzorze umowy)

     14 dni kalendarzowych

2. Cena za dostawę 1 litra oleju 
opałowego lekkiego ……………..     

w tym VAT…….% 

zł/brutto

3. Wysokość zastosowanej marży, 
obliczonej w stosunku do ceny oleju 
opałowego lekkiego opublikowanej na 
stronie internetowej producenta.

%

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012r.

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od   
     ostatecznego  terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
    wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania  
     oferty.



8.  Oświadczamy,  że  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia  zobowiązujemy  się  do  
    zawarcia  umowy  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy  załączonym  do  
    Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
9.  W  związku  z  żądaniem  Zamawiającego  wskazania  części  zamówienia,  których   
     wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w
     podwykonawstwie   wykonamy  niżej  wymienione  dostawy:  (  wypełniają  
    Wykonawcy przewidujący do  wykonania zamówienia zatrudnienie 
    Podwykonawców).
1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

Zawarcie  umów  z  Podwykonawcami  nastąpi  po  uprzedniej  zgodzie  Zamawiającego, 
uzyskanej  w terminie 14 dni od przedstawienia projektów umów ( art.  6471 § 2 Kodeksu 
cywilnego).
Oświadczamy,  że zgodnie z art.  6471 § 5 Kodeksu cywilnego ponosimy z Zamawiającym 
solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za   dostawy   wykonane  przez 
Podwykonawców.

Załącznikami do oferty są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
4) Wykaz wykonanych  dostaw
5) Wykaz sprzętu
6) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika
7) Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c)- konsorcjum.

                                                          

  
                                                                                    ……………………………………….  
………………………dnia……………………                     (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
                                                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy)


