Załącznik nr 4
do oferty
Nr sprawy PZP: 1/12/2020

Zamawiający:

.................................................................
Pieczęć wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o w Zwoleniu
ul. Bogusza 19

FORMULARZ OFERTOWY

„sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów ”
Oferent:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

1. Stacja paliw, w której będą odbywać się dostawy, dostępna 7 dni w tygodniu przez 24
godziny na dobę, zlokalizowana jest w ….................................................................................
Jest oddalona od Zamawiającego w odległości ...................km/ trasa dojazdu liczona od
bramy Zamawiającego do dystrybutora/ .
2. Nasza cena detaliczna /brutto/ 1 litra oleju napędowego na dystrybutorze stacji paliw w
której planowane jest tankowanie pojazdów wg cen obowiązujących w dniu 30.12.2020r.
Wynosiła:..........................zł/ litr
3. Zobowiązujemy się stosować stały rabat kwotowy w wysokości …...........zł/ litr
4. Przewidywana dostawa 45.000 litrów oleju napędowego:
nazwa

Olej napedowy

Ilość
/litrów/

45.000

Cena zł/litr na
Rabat zł/litr
dystrybutorze /brutto/

Cena zł/litr dla
odbiorcy po
rabacie /brutto/

Łączna kwota zamówienia
/brutto/

….............................. …................ ….......................... ….........................................

Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto…...................................................zł
słownie …................................................................................................................................
w tym: wartość netto ............................ zł oraz podatek VAT ( 23 %) …................................. zł
5. Wysokość rabatu nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Okres obowiązywania dostaw do 1.01.2021r do 31.12.2021r

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że :
a) uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert,
b) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ Zamawiającego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
c) zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w
przypadku Wyboru naszej oferty zawrzemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
d) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ,

Oferta zawiera ............................. kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
c)Załącznik nr 5 – Parafowany wzór umowy,

............................................................................
Data i podpis Wykonawcy

