Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy dla 1 części zamówienia

Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

OFERTA
……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
(podać nazwę Wykonawcy)

Adres*: .....................................................................................................................................................
Kraj* ……………………………………
REGON*: …………………................
NIP*: ………………………………….
TEL.* .........…………................………
FAX*....................................................... i adres e-mail*:……………………………………
na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw płynnych,
olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych” z podziałem na części:
CZĘŚĆ 1: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto ______________ złotych,
słownie złotych _____________________________________________________

(z pozycji 4 - Razem) oraz

stały upust __________ % dla oleju napędowego oraz pozostałe stałe upusty, zgodnie
z przedstawionym poniżej formularzem cenowym:

Ilość podstawa
(60%
zamówienia
)

Ilość - opcja
(40%
zamówienia)

Ilość
całkowita
(z opcją)

Cena
jednostkowa
brutto przed
uwzględnien
iem upustu

Stały upust
w odniesieniu
do ceny
jednostkowej
(podany w %)

Cena
jednostkowa
brutto po
uwzględnien
iu upustu

Wartość
zamówienia
brutto (4x7)

5

6

7

8

Lp.

Rodzaj
asortymentu

Jednost
ka
rozlicz
eniowa

1

2

3

4

5

4

1

Benzyna Pb
95

litr

600

400

1 000

………..%

2

Benzyna Pb
98

litr

3900

2600

6 500

………..%

3

Olej
napędowy

litr

42000

28000

70 000

………..%

4

Razem

4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
daty otwarcia ofert.
7. Akceptujemy warunki płatności, sposób dokonywania dostaw i rozliczeń określone przez
Zamawiającego.
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na _______ stronach.
9. Informacje zawarte na stronach od ______ do _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane
przez Zamawiającego.

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku

_____________________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

