Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015 roku”
Zamawiający:
Gmina Suraż
ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż
1.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NR NIP
NR REGON

Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

2.

Imię i Nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax
E-mail
3. Deklaracja Wykonawcy
Niniejszym oświadczamy, że:
3.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty w tym
zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi.
3.2. Oferujemy dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 69 000 litrów dla
potrzeb Urzędu Miejskiego w Surażu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu
oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.

………………………………………………………………………………..
(nazwa oleju i producenta)

Zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) za cenę:

Cena oferowana
za wykonanie
przedmiotu
zamówienia:

Wartość netto
dostawy

Podatek VAT
….%

Wartość brutto dostawy

Słownie:

3.3. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3.4. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami przetargu
zawartymi w SIWZ oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.
Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
3.5. Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3.6. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji.
3.7. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez
Zleceniodawcę.
3.8. Zobowiązujemy się - zgodnie ze SIWZ- do realizacji sukcesywnych dostaw przez okres 12
miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.9. Akceptujemy warunki
płatności
określone przez Zamawiającego
w
Istotnych
postanowieniach umowy.
3.10. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie
informacje, jakie
były niezbędne do
przygotowania oferty.
3.11. Nazwa banku i numer konta bankowego: .......................................................................
3.12.Oświadczam że wszystkie zapisane strony mojej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i
cała oferta składa się z stron ……………………..
3.13. Jestem
płatnikiem
podatku
VAT
zarejestrowanym
pod
numerem
NIP:
…………………………………

3.14. Tajemnica przedsiębiorstwa
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od …… do
…… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
Miejscowość, dn. ………………..
…………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

