
                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ, kod ZP-05/2019/DM

FORMULARZ OFERTOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
                                        TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                 Na dostawę paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o.o. w Chojnicach

WYKONAWCA
(Pieczęć firmowa)

Firma

Miejscowość

Ulica

REGON

Nr telefonu NIP

Nr faksu

Adres poczty elektronicznej e-mail: Osoby uprawnione do reprezentowania firmy
(Imię i nazwisko)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst 
jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) pn:

      SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  
                      KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W CHOJNICACH

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  za cenę:

1) Wartość oferty netto ...............................................................zł

     (słownie:........................................................................................................................................................)

2)) Wartość podatku VAT ...........................................................zł

      (słownie:.......................................................................................................................................................)

3) Wartość oferty brutto ..............................................................zł

     (słownie:........................................................................................................................................................)

zgodnie z wypełnionym Arkuszem kalkulacyjnym (Załącznik Nr 1a do SIWZ)



Składając niniejszą ofertę Wykonawca oświadcza że:

1.   Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń;

2.   Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji

      Istotnych Warunków Zamówienia;

3.   Dostarczony olej napędowy będzie odpowiedni do panujących warunków temperaturowych;

4.   Producentem paliwa / dystrybutorem, od którego będzie nabywał paliwo celem odsprzedaży

      Zamawiającemu jest ......................................................................................*/ sam jest  producentem paliwa, 

      które będzie odsprzedawał Zamawiającemu*;

5.   Obejmie Zamawiającego firmowym systemem nadzoru jakościowego;

6.   Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od............. do ............ informacje stanowiące tajemnicę

      przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7.   Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu i

      rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz uwzględnia inne opłaty, podatki i 

      wszelkie upusty;

8.   Obejmie / nie obejmie* Stację Paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym powiązanie jakości

      dostarczonych paliw ze stacją paliw Zamawiającego poprzez kontrolę jakości paliw (badania paliw min. 3 

      razy w roku) oraz odpowiednie oznakowanie stacji paliw;

9.   Oferowane paliwo jest wytwarzane zgodnie z normami, o których mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ ppkt 1 i

      transportowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskiej Umowie dotyczącej  

      Międzynarodowego Przewozu Drogowego (Umowa ADR) – Rozdział III pkt 4 ppkt 4 b SIWZ;

10. Oświadcza że:

      1) został/nie został* wobec niego wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o

          zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w 

          przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie tych 

          należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

          sprawie spłat tych należności;

      2) został/nie został* wobec niego wydany tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

          zamówienie publiczne;

      3) został/nie został* wobec niego wydany prawomocnego wyroku skazującego na karę ograniczenia 

          wolności lub grzywny w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt 4 i 5 SIWZ;

      4) została/nie została* wobec niego wydana ostateczna decyzja administracyjna o naruszeniu obowiązków 

          wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

          społecznym w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt 6 SIWZ;\

      5) zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawi z dnia 12 stycznia 

          1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

11. wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie

      z przepisami od podatku od towarów i usług. W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wskazać nazwę 

      (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

      obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwot podatku …...................................... 



      Ponadto w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i 

       usług. 

12. Akceptuje postanowienia umowy;

13. Uzyskał wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty; 

14. Jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

15. Nr rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium..............................................................

16. Ofertę niniejszą składa na ...............stronach

17. Wraz z ofertą składa następujące oświadczenia i dokumenty:
      .................................................................................................
      .................................................................................................
      .................................................................................................
      ................................................................................................. 
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      ….............................................................................................
      * niepotrzebne skreślić

    .......................................................                                     .............................................................................
                 (miejscowość, data)                                                                   (podpis i pieczęć osoby do reprezentowania Wykonawcy)


