
OFERTA

             WYKONAWCA   

ZAMAWIAJ  Ą  CY  

Dom Pomocy Społecznej Nr 1  

im. Marie Juchacz

ul.  Podmiejska Boczna  10 

Nazwa firmy 66 – 400  Gorzów Wlkp

  
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu

       
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na :  

Dostawy oleju opałowego lekkiego
do Domu Pomocy Społecznej Nr 1  im. Marie Juchacz  

w Gorzowie Wlkp., w ilości około 190.000 litrów w skali roku.

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Oferujemy  wykonanie  w/w przedmiotu zamówienia  (w przypadku zaproponowania 
oleju  opałowego  równoważnego  należy  podać  nazwę  proponowanego  oleju)  zgodnie  ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  za  :

• cenę 1 litra oleju opałowego …..………………….……    zł netto.

               podatek VAT …………………..zł

       cena 1 litra oleju opałowego ……………………zł brutto

Słownie netto …………………………………………………………………………

Słownie brutto ………………………………………………………………………..

 Cena netto zawiera  ………………. % upustu od ceny  dnia oleju opałowego, która wynosi 

……………. zł   –  na  dzień   21  sierpnia  2009  r.   (z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku)  za 1 litr oleju. Upust ten będzie stosowany przez cały czas trwania umowy i jest 

wartością stałą. 

• łączna wartość około 190.000 litrów oleju opałowego (zaproponowana powyżej cena  1 

litra x 190.000) w skali 12 miesięcy wynosi: ……………………………………..zł netto



słownie:………………………………………………………………………… zł netto.

Łączna wartość około 190 000 litrów oleju opałowego (zaproponowana powyżej cena 1 

litra  x  190 000) w skali 12 miesięcy wynosi ……………………………………  zł brutto

słownie:………………………………………………………………….................zł brutto.

      Wszelkie informacje finansowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 
wszystkimi załącznikami oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego 
przygotowania oferty.

3.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5.  Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia wykonamy sami – bez udziału podwykonawców.

6. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i  w pełni je 
akceptujemy.

7.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  projekt  umowy 
został  przez nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty do 
zawarcia umowy na wymienionych  w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy jednocześnie, iż:
• spełniamy wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z mocy art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych,
• zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i  przyjęliśmy ją bez 

zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia zamówienia.

9.  Niniejszą   ofertę  przetargową  składamy  we  własnym  imieniu*/jako  partner  konsorcjum* 
zarządzanego przez …………………………. (podać nazwę lidera).

10.  Oświadczamy,  iż  nasza  firma  (włączając  w  to  wszystkich  partnerów  Konsorcjum)  nie 
świadczyła usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych niniejszego postępowania.

11. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

12.  Wszelką  korespondencję  w  sprawie  niniejszego  zamówienia  należy  kierować  na  adres 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Niniejsza oferta zawiera następujące załączniki:
………………………………………………….
….............………………………………………
………………………………………………….

…………………………………………………
( podpis osoby upoważnionej )
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