Załącznik nr 1 do SIWZ
..............................................
( miejscowość, data )

..............................................
( pieczęć firmowa wykonawcy )

Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o.
Słotwina 36
58-100 Świdnica

Formularz ofertowy
dotyczący postępowania nr15 /2012 na wykonanie zadania pn:
„Dostawa paliwa na potrzeby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Słotwinie”
Pełna nazwa wykonawcy:
..................................................................................................................................................................
Adres siedziby wykonawcy:
..................................................................................................................................................................
tel. .............................................. fax. ..........................................
tel. kom. ..................................... e-mail: .....................................
1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliwa na potrzeby
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie” oferujemy
wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę:
Nazwa produktu paliwa

Jednostka
miary

Łączna
ilość

Cena jednostkowa
netto (zł)

1

2

3

4

Benzyna bezołowiowa
Pb 95

l

3 000

Olej napędowy ON

l

25 800

Olej silnikowy diesel
15w40

l

80

Płyn do chłodnic

l

110

Płyn do spryskiwacza
zimowy do -35ºC

l

270

Płyn do spryskiwacza
letni

l

180

Wartość netto
(zł)
3x4
5

Podatek VAT
od wartości
netto
6

Wartość
brutto (zł)
5+6
7

Razem cena brutto

(cena oferty)

Słownie:

1. Oświadczam, że cena całkowita oferty brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego.
5. Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
6. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………., dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

