Załącznik Nr 1 do SIWZ
.........................., dnia .......................
BZP.271.1.2020
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................
Siedziba: ........................................................................................
Nr telefonu/faks: .......................................................................................

nr NIP: ........................................................................................
nr REGON: ........................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, tel. (85) 715-80-00 fax. (85) 715-80-01
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego
przedmiotem jest: „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w
2020r.” a także po zapoznaniu się z:
- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- wzorem umowy,
oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac
określonych w SIWZ.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
BENZYNA BEZOŁOWIOWA E 95 Pb
Cena

1

litra

benzyny

bezołowiowej

w

dniu ......................................................:
cena brutto

w kwocie:

...…………................złotych (słownie: ....………………

………………........................................ złotych)
upust (rabat) od ceny brutto ……..% stały % w okresie obowiązywania
umowy

OLEJ NAPĘDOWY ON
Cena

1

litra

oleju

napędowego

w

dniu ............................................................:
cena brutto

w kwocie:

...…………................złotych (słownie: ....………………

………………........................................ złotych)
upust (rabat) od ceny brutto ……..% stały % w okresie obowiązywania
umowy
CENA ZA WYKONANIE CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
tj. 1000 litrów benzyny bezołowiowej i 28000 litrów oleju napędowego:
a)

cena

brutto:

(…….zł/l

-

R)x1000

l

+

(…….zł/l

-

R)x28000

l

=……………………..zł
(słownie zł: .................................................................................................
.....................................................................................................................)
R – stały rabat oferowany zamawiającemu w wysokości jak w pkt.2. w zł
3. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Cena obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki.
5. Zobowiązujemy się wykonać i zakończyć zamówienie w terminie wskazanym w
SIWZ.
6. Tankowanie paliwa przez zamawiającego następować będzie: (adres stacji paliw)
…………………………………………………………………. .Odległość stacji paliw od siedziby
zamawiającego wynosi …....km, liczona najkrótszą drogą publiczną.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag.
8. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ akceptujemy
bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana oferta złożona
przez nas.
9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
10. Oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ..................................................
2) .................................................
3) ......................................................
4)..................................................

13. Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą
być ogólnie udostępnione:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
14. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby

do

kontaktów

z

Zamawiającym

odpowiedzialne

za

wykonanie

zobowiązań umowy:
1.

....................................................tel.

kontaktowy,

faks: .....................................................

_______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

.................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** 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 oświadczenia tego nie składa (poprzez
jego przez jego przekreślenie).

