Załącznik nr 1 do Zaproszenia
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy :.................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................
NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Numer telefonu/ faksu: .............................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................
nr konta bankowego…………………………………………………………………………………..
osoba przewidziana do kontaktu ……………………...…………………………………………….

1.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie Zapytania Ofertowego na realizację inwestycji p/n:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik
spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w
okresie trwania umowy tj: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. będzie zarządzał KOSiR.
Znak postępowania: 2720/KOSiR/ZOF/11/2020
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia
za:

Cena oferty (brutto) na dostawy paliw wyliczona zgodnie z poniższą tabelą wynosi:
………………………… zł,
słownie:………………….......................................................................................................... złotych(brutto)

w tym kwota VAT ….. % wynosi ……………………….. zł.
Rodzaj
paliwa

Ilość
paliwa
(w litrach)

Cena
jednostkowa
brutto z dnia
07.12.2020r.
godz. 9.00
(w zł)

(kol. 2x3)

1

2

3

4

Benzyna
bezołowiowa
Pb 95
Olej
napędowy
ON

Wartość
brutto
(w zł)

Oferowany
upust
cenowy
(w %)

5

Wartość upustu
cenowego
(w zł)

(kol. 4x5)

Wartość brutto z
uwzględnieniem
oferowanego
upustu cenowego
(w zł)
(kol. 4-6)

6

7

1800
8446
Razem – Cena oferty (brutto):

UWAGA: cenę na dystrybutorze proszę odczytać na jednej ze stacji paliw w promieniu 15km od siedziby
Zamawiającego.

2.
−
−
−
−

Oświadczamy, że:
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia, akceptujemy zawarte w nim
postanowienia oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia.
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
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−
−

3.

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego
cena na dystrybutorze została odczytana na jednej ze stacji paliw w promieniu 15km od siedziby
Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,

......................................, dn. ………………..r.

................................................................
podpis Wykonawcy /
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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