Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczątka firmowa Wykonawcy

Zamawiający:
Spółka Miejskie Przedsiębiorstw Komunikacyjne sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 88-100 Inowrocław

OFERTA

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonym, na
dostawę oleju napędowego do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, prowadzonym w trybie przepisów
Rozdziału 3, Oddział 1, art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U.2017 r. poz.1579, z póź. zm.).

1. Oferujemy wykonanie w/w zadania za kwotę:
Cena netto 1000 litrów obowiązująca na dzień 29.11.2017 roku ......................................zł
cena producenta paliwa
( PKN ORLEN)
a)

stała formuła obliczenia ceny netto oleju napędowego ................................................................
cena netto 1000 litrów oleju napędowego ± X złotych

b) cena netto 1000 litrów oleju napędowego

.......................+ .....................% VAT razem

............................zł brutto;

c) cena netto zamówienia 1000 l oleju napędowego x 940

.......................+ ....................% VAT

razem ............................zł brutto,

2. Oświadczam/oświadczamy, że uważam/uważamy się związani ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni.
3. Zamówienie jestem/jesteśmy w stanie zrealizować w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia.
4. Termin i warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT w formie przelewu.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i przyjmujemy ją bez
zastrzeżeń. Zdobyliśmy informacje konieczne do
przygotowania oferty.

6. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty podpiszemy umowę na

warunkach przedstawionych w ofercie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty wniesiemy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

8. Oświadczam/oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty (będzie prowadził/nie będzie prowadził)*
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………
......................................................…. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... zł.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia :
1) .....................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

_____________________________________________
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

