ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.)
Dane dotyczące Wykonawcy
(w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, podać dane wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Nazwa:
..................................................................................................................….............…………………...........
Adres:
......................................................................................................................……………………......................
Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………
Nr telefonu: .............................................………….
Adres e-mail: …………………………………………………...
NIP: ............................................. / REGON: ...................................................
KRS/CEiDG: ………………………………. (ogólnodostępna i bezpłatna baza danych umożliwiająca dostęp do
danych Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej
lub
innego
właściwego
rejestru
znajduje
się
pod
adresem
internetowym:
…………………………………………............................................................…………...............................................)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oleju
opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn” zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacja Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie :
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Kryterium

Wypełnia Wykonawca
Cena łączna brutto w PLN:
……………………………………………………………………………………..

I Cena ofertowa za
wykonanie dostaw

słownie złotych brutto: ................................................
………………………………………………………………………………….
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
......................................................................... zł VAT
.........................................................................zł netto

Cena netto /
litr

Cena brutto/
litr*

Ilość litrów:

Podatek VAT

Cena łączna
brutto

Olej opałowy
75 000

*na którą składa się: cena obliczona według podanego wzoru w specyfikacji
a) Ceny producentów oleju opałowego na dzień 26.07.2021 r.
b) Obowiązujący (a) przez okres związania umową : marża / upust*…………… zł brutto
* niepotrzebne skreślić.
II Termin płatności faktury
(nie mniej niż 14 i nie
więcej niż 30 dni)
III Czas realizacji
zamówienia
(do 24godz./1 dzień lub do
48 godz./2 dni lub do 72
godz./3 dni).

……………… dni

……………… godz./dni

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię
..................................................................................................................................................................................

Stanowisko
..........................................................................................................................................................................................
Telefon .................................................................. e-mail .........................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
1.

Oświadczamy, że:
- cena ofertowa przedstawiona w Formularzu ofertowym zawiera koszt oleju, koszt dostawy, w
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tym koszt transportu do kotłowni wskazanych budynków, koszt rozładunku i wszelkie inne
koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
- oferowany przez nas olej opałowy spełnia wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1.
- do obliczenia ceny oferty posłużyliśmy się cenami hurtowymi producentów oleju opałowego
PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A. dostępnych na stronach internetowych, na których
publikowane są ceny oleju opałowego wskazanych producentów z dn. 26.07.2021 r.
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikami stanowiącymi jej
integralną całość oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w Załączniku nr 6 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zwarcia umowy zgodnie z niniejsza ofertą, na warunkach w niej określonych.
- wyliczona marża / upust* będzie stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
(* wybrać odpowiednio poprzez skreślenie niewłaściwej informacji).
- zapoznaliśmy się z treścią instrukcji miniPortalu przed złożeniem oferty. Składając ofertę
akceptuje treść ww. Instrukcji.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 11 miesięcy tj. do 31.07.2022 r. od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, sukcesywnie (w miarę potrzeb i
sposób określony przez Zamawiającego w Projektowanych Postanowieniach Umowy).
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (**niewłaściwe skreślić):
- nie polegamy na zasobach innych podmiotów **
- polegamy na zasobach innych niżej wymienionych podmiotów**:
L.p.
Nazwa i adres podmiotu
Udostępnione zasoby w zakresie:
udostępniającego zasoby
zdolności technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
(zgodnie z załączonym do oferty zobowiązaniem podmiotu)
1.
2.
4. Oświadczam, że dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać
(**niewłaściwe skreślić):
- samodzielnie**
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę następujące części zamówienia**:

L.p.

Części zamówienia, które wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

Nazwa podwykonawcy
(o ile jest znana)

1.
2.
5.

Obowiązek podatkowy (zaznaczyć właściwą opcję)
□ wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.
□ wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie:
(należy wskazać) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania ww.
obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
6. Oświadczamy, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach:
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wypełnić lub wpisać NIE DOTYCZY )
7.
Oświadczamy, że jesteśmy przedsiębiorcą: (zaznaczyć właściwe)

mikro

małym

średnim

dużym

osoba fizyczna

inny podmiot

8.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu (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 treści oświadczenia należy przekreślić).*
9. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
10. Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ:.
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon/faks………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..
* Należy wpisać w sposób czytelny. Na ten adres e-mail wykonawca będzie otrzymywał
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem
po otwarciu ofert. Ponadto należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje
w sposób prawidłowy.

........................, dn. .........................
………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo
do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca zapisanie
dokumentów w formacie PDF.
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