FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………
……………………………………
……………………………………
NIP ….....................................................
Regon …..................................................
nr. tel………………………………………………….
fax/e-mail …………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania o zamówieniu sektorowym na ZAKUP I DOSTAWĘ
OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. z/s
w Radomsku oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena netto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu/marży ( poz.5.):
………………………..zł
Stała kwota upustu/marży:**………………………………………zł
Stawka podatku VAT:…………………………………..%
Kwota podatku VAT: ………………………………….zł
Cenę brutto (poz. 8):…………………..zł/ litr oleju napędowego
Słownie brutto :
………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

1

2

Cena jednostkowa
netto PKN ORLEN
za litr oleju
napędowego*

Stała kwota
upustu/ marży
jednostkowej **

Wartość netto za litr
oleju napędowego po
uwzględnieniu
upustu/marży

Stawka

3

4

5

6

Wartość brutto z VAT

7

8

(5+6)

(5+7)

VAT(%)

( 3+/-4)
Dostawa oleju
napędowego

Kwota VAT

litr

* cena hurtowa obowiązująca w PKN ORLEN opublikowana na stronie www.orlen.pl
obowiązująca na dzień 27.08.2018r.

** w przypadku zastosowania upustu od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego
stronie internetowej, należy wpisać w powyższej tabeli w kolumnie nr 4 wartość z ujemnym
znakiem

3. Oświadczam, że:
- posiadam potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,
- posiadam kompetencje i doświadczanie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem
wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,
- zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- Oświadczam, że uważam się związany ofertą 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie
ofert.
4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną jej część są:
………………………………….
…………………………………

…………………………………
…………………………………...

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy
jest:
Imię i Nazwisko …………………………………………………..
tel. kontaktowy: ………………………………………………….
zakres odpowiedzialności: …………………………………..

…………………………………

……………………………………...

Miejscowość, data

podpis osoby uprawnionej

