Załącznik Nr 1

OFERTA
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb
pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA
TEL. 061 640-40-40, FAX. 640-40-44
REGON 000526601, NIP 789-10-01-386

2. Wykonawca:

..............................................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................................................
Tel. .............................................................................. Fax. .....................................................................
REGON .............................................................................. NIP ......................................................................
e-mail ..............................................................................
1. Zobowiązania wykonawcy
1) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup paliw i innych produktów dla potrzeb pojazdów UMiG Września spełniającego
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 ze zm.) oraz normy PN-EN 228:2006 i olej napędowy PN –
EN 590:2005 (U).
2) Cena oferty wyliczona na podstawie jednostkowych cen detalicznych poszczególnych rodzajów paliw i innych produktów,
zgodnie z poniższą tabelą wynosi: .........................złotych brutto*.
(słownie: ...................................................................................................................................................... złotych).

Lp.

Nazwa produktu paliwa

Przewidywane ilości

Cena detaliczna brutto
na dystrybutorze w dniu
składania oferty
zł / litr

Rabat
zł/litr

Cena ofertowa brutto
z uwzględnionym
rabatem
zł / litr

Wartość brutto
kol. 3 x kol. 6

1

2

3

4

5

6

7

1

Olej napędowy

42 750 ltr.

..............

.......

...............

.............

2

Benzyna Pb95

3 000 ltr.

..............

.......

...............

............

3

Castrol 15W/40, Mobil 5W/30,
ELF TD 10W/40 o poj. 4 - 5 ltr.

..............

.......

...............

.............

..............

.......

...............

.............

..............

.......

...............

.............

..............

.......

...............

.............

X

X

X

Olej silnikowy diesel:

500 ltr.

4

Płyn AdBlue – pojemniki
20-to litrowe

300 ltr.

5

Płyn do chłodnic –
pojemniki 5-cio litrowe

200 ltr.

6

Płyn do spryskiwaczy –
pojemniki 5-cio litrowe

250 ltr.

RAZEM

X

....................*

*) przenieść do powyżej
2) W okresie obowiązywania umowy udzielamy stałych upustów-rabatów j.w. od cen brutto powyższych produktów
zakupywanych na wskazanej stacji.

2. Oświadczenia
1) Oświadczamy, iż dysponujemy stacją paliw działającą …....................................... przy ul. ......................................... w
godzinach ......................., w przypadku awarii dystrybutora wskażemy stację na terenie Wrześni, w której zgodnie z
ofertą można będzie można zakupić paliwa.
2) Wymagana przez nas liczba dni pozostawiona do zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego, licząc od dnia wystawienia
faktury wynosi 21 dni kalendarzowych.
3) Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wadium
1) Wadium w kwocie 2.000,- złotych (słownie: dwa tysiące złotych) zostało wniesione w dniu .......... .......... ............... w
formie: .......... .......... .......... .......... ..........
2) Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………..…......................................................... ...................(jeśli dotyczy).
4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do oferty
dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
4. Oświadczamy, że:
1) następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom*:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców *.
*) niepotrzebne skreślić
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

