Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
w sprawie zapytania ofertowego na
„DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ
BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK”
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………................…………
.....................……………………………………..............................………..…………
z siedzibą w: ......................……………………………………………………………
Regon ....................................................

NIP ................................................................

Telefon/ fax ........................................
Nr konta bankowego …………………………………………………………………..

Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za:
Lp.

Opis

A

B

1.

Olej
napędowy

2.

Benzyna
bezołowiowa
(Pb 95)

Cena
jednostkowa
brutto
(przed
upustem) w
zł
C

Upust
w%

Cena
jednostkowa
brutto (po
upuście)

Ilość
szacunkowa

Łączna
wartość
zamówienia
brutto

D

E
(E=C-D)

F

G
(G=ExF)

25.000
litrów
3.000
litrów
Wartość zamówienia brutto
W tym podatek VAT (ogółem ) w kwocie

Uwaga
1. Wszystkie dane liczbowe (zarówno w złotych jak i procentowe) należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W kolumnie D należy uwzględnić ewentualny upust % Wykonawcy, który jest
stały przez cały okres obowiązywania umowy.

3. W kolumnie E należy uwzględnić cenę brutto paliwa obowiązującą w dniu
8 stycznia 2016 r. na stacji paliw Wykonawcy. Cenę należy obliczyć po
ewentualnym upuście.
Oświadczamy, że:
1. Przez cały okres realizacji zamówienia przyznajemy Zamawiającemu stały upust w
wysokości ……… % należności brutto za litr dla w/w paliw po dziennej cenie
sprzedaży obowiązującej na naszej stacji paliw w dniu tankowania (uwidocznionej na
dystrybutorze w momencie tankowania). Wysokość rabatu nie ulegnie zmianie w
czasie obowiązywania umowy.
2. Cena brutto (po upuście) oleju napędowego obowiązująca na stacji paliw
Wykonawcy na dzień 8 stycznia 2016 r. wynosi …………………..zł.
3. Cena brutto (po upuście) benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca na stacji paliw
Wykonawcy na dzień 8 stycznia 2016 r. wynosi …………………..zł.
4. Stacja paliw zlokalizowana jest na terenie Miasta Turek.
5. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie:
…………………………………………………………………….……………………..
6. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
10. Akceptujemy warunki umowy załączonej do zapytania ofertowego i nie wnosimy
do nich uwag.
11. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest parafowany wzór umowy.
12. Dane osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i Nazwisko: ……………………………..…………
Adres: …………………………………………………..
Telefon: ………………………. Fax. …………………..

....................................... dnia ............................

....................................................................
podpis wraz z pieczątką o upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

