Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

NAZWA
WYKONAWCY ………………………………………………………………………………………………...
ADRES
WYKONAWCY ………………………………………………………………………………………………
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
………………………………………………………………………………………………….
TELEFON …………………………………………………
FAKS ……………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………..
NIP ………………………………………………………….
REGON …………………………………………………….
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO ZWROTU
WADIUM ……………………………………………………………………………………………………

OFERTA
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
,,Sukcesywne dostawy paliw – oleju napędowego wg PN – EN 590, benzyny bezołowiowej Pb 95
wg PN-EN 228, benzyny bezołowiowej Pb 98 wg PN-EN 228, autogazu LPG wg PN-EN
589+A1:2012 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.”

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
Nr 1/d/2019
Ja/my niżej podpisany/i
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ów:

.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…
(nazwa (firma)i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna
ofertę)
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej
załącznikami, przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi, przedstawionymi przez Zamawiającego.
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym, za
całkowitą

kwotę

netto:

…………………

złotych

(słownie

złotych: …………………………………………………….……………………………………….………..
),całkowitą

kwotę

brutto

……………..

złotych

brutto

(słownie

złotych: ……………………………………………………………………………………………………...)
w

tym

złotych:

podatek

VAT

……..%

w

kwocie

………………..

zł

(słownie

……………………………………………………………………….……………………………

…) z uwzględnieniem proponowanego upustu wskazanego w ustępie 5 poniżej.
Lp Nazwa
asortymentu

Szacunkowa
ilość w litrach

Cena hurtowa
netto zł/litr ON,
Pb 95, Pb 98 wg
portalu
www.orlen.pl

Upust
kwotowy
netto
zł/litr

Cena z
upustem
netto
zł/litr

Wartość dostaw
netto
w zł. z
uwzględnionym
upustem

Stawka
VAT
w%

Wartość brutto w zł.
podatku VAT z uwzględnionym
upustem
w zł.
Kwota

z dnia
10.05.2019r.
Cena hurtowa
netto zł/litr
autogazu LPG
wg portalu
www.orlenpaliwa
.com.pl dla woj.
świętokrzyskiego
z dnia
10.05.2019r.

1.

Olej

4 200 000

napędowy
2.

Benzyna

350 000

Pb 95
3.

Benzyna

10 000

Pb 98
4.

autogaz
LPG

80 000

Cena za 1 litr ON, Pb 95 i Pb 98 odnosi się do 1 litra paliwa w temperaturze referencyjnej +15 stopni

Celsjusza.
Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia to suma wartości brutto pozycji 1-4:
Cyfrowo….........................................zł,
słownie złotych ...................................................................................................................................................
5.Oświadczamy, że zobowiązujemy się przy sprzedaży przedmiotu zamówienia do udzielania stałego upustu
w złotych za 1 litr, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena paliw ustalana na dzień dostawy na
podstawie portalu www.orlen.pl w wysokości:
1)
oleju napędowego wg PN – EN 590 upust w wysokości ……. złotych/litr;
2)
benzyny bezołowiowej Pb 95 wg PN-EN 228 upust w wysokości ……. złotych/litr;
3)
benzyny bezołowiowej Pb 98 wg PN-EN 228 upust w wysokości ……. złotych/litr;
4)
w przypadku autogazu LPG wg PN-EN 589+A1:2012 upust w wysokości ……. złotych/litr o który
każdorazowo zostanie pomniejszona cena paliw ustalana na dzień dostawy na podstawie portalu
www.orlenpaliwa.com.pl cena hurtowa netto zł/litr dla woj. świętokrzyskiego)
i oświadczamy, że rzeczywiste wynagrodzenie będzie wyliczane po każdej dostawie a cena, jaką
Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa stanowić będzie iloczyn ilości paliwa wynikający z
dowodu dostawy oraz ceny 1 litra paliwa, pomniejszonej o st ały upust. Wykonawca zobowiązuje
się każdorazowo ustalać cenę za 1 litr paliwa wg portalu www.orlen.pl z dnia dostawy (cena hurtowa
netto zł/litr dla ON, Pb 95, Pb 98), lub wg portalu www.orlenpaliwa.com.pl z dnia dostawy (cena hurtowa
netto dla woj. świętokrzyskiego zł/litr dla autogazu).
Cena za 1 litr oleju napędowego, benzyny Pb 95 i benzyny Pb 98 odnosi się do 1 litra paliwa
w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza.
6.Oświadczamy, że:
a/ wskazane przez Wykonawcę miejsce obioru/baza magazynowa w przypadku zakupu cysterną
Zamawiającego będzie znajdowało się w odległości ………… km od siedziby Zamawiającego
i będzie dostępne dla Zamawiającego we wszystkie dni robocze całodobowo, a w soboty przez minimum 6
godzin w ciągu doby. Odległość liczona jako najkrótsza odległość drogowa podana na stronie internetowej
www.wyznaczanie-trasy.pl.

b/dostawy autogazu LPG – będą odbywały się w godzinach od 06:00 do 18:00, w terminie nie
dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
c/ akceptujemy, że w przypadku korzystania z dodatkowego miejsca odbioru/ bazy magazynowej
znajdującej się w odległości ………… km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszty
transportu Zamawiającego, które wynosić będą 4 zł netto/ km razy różnica odległości pomiędzy bazą
podstawową a bazą dodatkową. Różnica odległości liczona będzie według tachografu wskazującego
faktycznie przejechane kilometry, przejazd odbędzie się drogą umożliwiającą poruszanie się pojazdu
przewożącego paliwo.
7.Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
8.Oświadczamy, że na dostawy paliw udzielamy Zamawiającemu 35 dniowego terminu płatności licząc od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
9.Oświadczamy, że w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy,
przedłużymy okres obowiązywania polisy i przedstawimy dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co
najmniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem polisy.
10.Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy następujące części zamówienia:
L.p.
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
Opis części zamówienia, którą
Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy
1
2

Niezłożenie oświadczenia oznacza, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę.
11. Akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ.
12. Do niniejszego formularza oferty dołączamy następujące dokumenty:
……………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………..
13. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 § 1 k.k.)
15.Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane i cała oferta wraz ze wszystkimi
załącznikami składa się z _____ stron.
16.Wszelką
korespondencję
związaną
z
niniejszym
postępowaniem
należy
kierować
do:
………………………….……………………....,
tel.
……….......................,
email:……....................……….. Imię i nazwisko (W przypadku niepodania powyższych danych osoby
upoważnionej do odbioru korespondencji, prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej/ych ofertę)
17. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku, gdy Wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
18. Oświadczamy, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.

__________________ dnia __ __ 2019 roku

____________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

