Załącznik nr 1 do SIWZ
WL.321.1.2017.AJ

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.

„ DOSTAWA PALIWA DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ
STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA”
ZAMAWIAJĄCY:
Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7 , 50-001 Wrocław
Ofertę przetargową składa:
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…………………………………………………………..
Adres*: ………………………………………………………………………………………...
TEL.* ………………………………………………………………………………………….
REGON* ………………………………………………………………………………..:…….
NIP*: …………………………………………………………………………………………..
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa do samochodów i
urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i
istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, na następujących
warunkach:

L.p.

Nazwa paliwa

Średnia cena
brutto za 1 litr
paliwa
obowiązująca
w miesiącach
wrzesień październik
2017

1

2

3

1

Olej napędowy

12 700

2

Benzyna 95

42 700

3

Gaz skroplony
(LPG)

2 600

Upust cenowy
(niezmienny w
okresie
obowiązywania
umowy) w %
4

Szacunkowa
ilość paliwa
Cena brutto
Cena zakupionego
zakupiona w
za 1 litr po
paliwa brutto
okresie
uwzględnieniu
( Iloczyn kolumny
obowiązywania
upustu
5i6)
umowy
(litry)
5

6

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia ( suma wierszy w kolumnie 7 )

7

Cena za realizację przedmiotu zamówienia (suma wierszy w kolumnie 7) wynosi:
……………………. zł. (brutto), słownie:
……………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom
w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli**):
.

l.p.

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy

1
2
3
.
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Ofertę niniejszą składamy na ……stronach.
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………….
6) ………………………………………………………………………………………………….
………………….. dnia ………. 2017 roku
………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobą podpisującą ofertą..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
** wypełnić w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom

