Nr sprawy RG-FPL.2601.1.2018
ZAŁĄCZNIK NR 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa paliw
płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2019 r.” zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oferujemy:
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Wartość brutto całego zamówienia po upuście dla pozycji 1………………………………..
(słownie ............................................................................................................. ............................
............................................................................................ zł)
Wartość brutto całego zamówienia po upuście dla pozycji 2 ……………………………..
(słownie ........................................................................................................... ................................
....................................................................................... zł)
Wartość brutto całego zamówienia po upuście dla pozycji 1+2…………………………..
(słownie……………………………………………………………………………………………
………………………………. ……..
….............................................................................................................zł)
Wskazana do tankowania stacja mieści się

/adres/………………....................

……………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczamy, że:
a) oferowane przez nas paliwo producenta……………………..* posiada parametry zgodne
z obowiązującą dla oleju napędowego Norma oraz dla benzyny bezołowiowej Pb 95,
b) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia,
c) zapoznaliśmy się warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym
oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami

postępowania,
d) uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert
e) wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i
rzetelne,
f) zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
g) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
2. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..

........................, dn. .........................

………………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

*wpisać nazwę producenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

_____________________________________
(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp
Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych do
pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2019r.” oświadczam/my,
że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).
1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi
odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

