
ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2020 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:

 Zakup wraz z dostawą oleju opałowego.

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

cena producenta z dnia 03 grudnia 2020r.
- 1 litra oleju opałowego

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

ŁĄCZNIE za 45 000 litrów

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Oferujemy stały współczynnik upustu .......%  od ceny netto producenta oleju opałowego w dniu sprzedaży.(*)
* Zgodnie z ogłoszeniem wspólczynnik stanowi kryterium oceny ofert.

Oświadczamy, że do obliczenia ceny ofertowej posłużyłem się ceną hurtową następującego producenta oleju
opałowego ..................................................................................... z dnia 3 grudnia 2020r.

Adres strony internetowej, na której publikowane są archiwalne i aktualne ceny oleju opałowego ww producenta
to: ..................................................................................................................

Oświadczamy, że:

załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2, jest przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

•   

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.•   



Pozostałe oświadczenia:

zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty;

•   

oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;

• Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający, w przypadku wyboru naszej oferty, ma przelać
należne wynagrodzenie za realizacje zamówienia:
Bank:.........................................................................................................
Nr rachunku:...............................................................................................

• Niniejszym oświadczam/y, ze rachunek bankowy wskazany powyżej jest firmowym/osobistym***
rachunkiem bankowym.
***- niepotrzebne skreśli

•   

Integralną część oferty stanowią:

................................................................................................1. 

................................................................................................2. 

................................................................................................3. 

................................................................................................4. 

................................................................................................5. 

................................................................................................6. 

................................................................................................7. 

................................................................................................8. 

...............................................................................................9. 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko

__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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