Załącznik 1
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 45.000 l. na sezon
grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.

I. Zamawiający:
Gmina Trzebnica - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
55-100 Trzebnica, pl. Józefa Piłsudskiego 1

II. Nazwa Wykonawcy:
III. Adres Wykonawcy:
NIP ...................................................................................................
Regon .............................................................................................
Adres e-mail....................................................................................

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy od dnia podpisania umowy do 28.02.2019 r. w ilości
45.000 L.
Nazwa producenta ............................................................................................................. ………………

➢

Algorytm obliczenia ceny dostawy:

Cena oleju opałowego za 1 litr pomniejszona o wartość rabatu określonego przez Wykonawcę
w niniejszym formularzu ofertowym przemnożona przez ilość dostarczonego oleju ( w dm 3 ) + 23 %
VAT
Rabat określony przez Wykonawcę:

(……………… %)

słownie: (………………………………………………………………………………….. procent)
Wyjaśnienie:
− Cena oleju opałowego – należy rozumieć cenę netto podaną na stronie internetowej
producenta oleju z dnia poprzedzającego dostawę oleju
− Rabat - należy rozumieć upust określony procentowo przez Wykonawcę w niniejszym
formularzu ofertowym,
− Wartość rabatu to wartość rabatu wyrażona w zł, obliczona jako procent rabatu od ceny netto
za jeden litr oleju opałowego.
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie: od podpisania umowy do dnia 28. 02. 2019 r.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

V. Wybór oferty:
Wybrana zostanie oferta z najwyższą wartością udzielonego przez Wykonawcę rabatu
określonego w procentach.

VI. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią
zapytania ofertowego. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji
zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie.

VII. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:

a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr tel....................................................

Nr fax ............................................................

Oświadczamy, że:
1) posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiących
przedmiot zapytania ofertowego na dostawę bieżącą oleju opałowego, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpis
( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O CENIE

1. Oświadczamy, że rabat podany w ofercie będzie stałą wartością procentową przez cały okres

trwania umowy.
2. Oświadczamy, że cena netto jaką będziemy stosować do poszczególnych partii dostaw oleju

opałowego wynikać będzie z ceny netto obowiązującej u naszego dostawcy paliwa z dnia
poprzedzającego dzień dostawy i pomniejszona będzie o wartość rabatu od ceny netto za olej
opałowy według ceny podanej na stronie internetowej producenta oleju z dnia poprzedzającego
dostawę oleju.

( miejscowość, data )

( podpisy prawnych przedstawicieli Wykonawcy )

