Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na:
„Dostawa oleju napędowego do Gospodarstwa Dziećmierowo w 2018 roku”
Wykonawca:
Nazwa ..........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu / faxu .........................................................................................................................
Nr NIP ..........................................................................................................................................
Nr REGON .................................................................................................................................
E-mail …………………………………………………………………………………………..
KRS/CEiDG ……………………………………………………………………………………
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym ………………...................
…………………………………………………………………………………………………..
Zamawiający:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel./ fax: 61-81-70-155 / 61-81-70-171
www.szkolkikornickie.pl
1. Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach i zasadach określonych
w SIWZ po cenie:
1) Cena netto 1 litra oleju napędowego producenta PKN Orlen /ze strony internetowej
PKN Orlen / na dzień 04.04.2018r. [ w złotych, do dwóch miejsc po przecinku]:
………………………………………………………………………………………….
2) Stały upust/marża Oferenta netto w stosunku do PKN Orlen [ w złotych, do dwóch
miejsc po przecinku ]:
………………………………………………………………………………………….
3) Cena netto 1 litra oleju napędowego /suma punktów 1 i 2/ Oferenta na dzień
04.04.2018 r. [ w złotych, do dwóch miejsc po przecinku ]:
………………………………………………………………………………………….
4) Wartość netto /poz. 3 x 20 000/
………………………………………………………………………………………….
5) Podatek VAT
………………………………………………………………………………………….
6) Cena oferty /poz. 4+5/
………………………………………………………………………………………….
7) Słownie:
…………………………………………………………………………………………
8) Przedmiot zamówienia wykonam sukcesywnie w terminie od podpisania umowy
do 31-12-2018 r.

2. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany
w części IV SIWZ oraz w umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą umową na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia
(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)
a) część ………………. nazwa podwykonawcy ……………………………………….
b) część ………………. nazwa podwykonawcy ……………………………………….
7. Integralną częścią niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału VIII
SIWZ.

…………………………, dnia ……………………

……………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji)

