Załącznik nr 1
Wykonawca:

..........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
REGON ....................................................
NIP ..........................................................
Tel./faks ...................................................
Gmina Będzino
76-037 Będzino
OFERTA
odpowiadając na ogłoszenie na
dostawę paliw płynnych ( benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) w obrocie
bezgotówkowym dla pojazdów eksploatowanych w jednostkach Zamawiającego .
1. Składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym :
za cenę * ogółem: ...............................zł,
słownie: ..............................................................................................................................
(*cena – obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT)
2. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie: do 28.02.2017 r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w
projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że posiadamy/dysponujemy stacjami benzynowymi , na których możliwe
będzie dokonywanie bezgotówkowych transakcji przy użyciu karty wystawionej na numer
rejestracyjny samochodu.
5. Oświadczamy , że wskazany rabat, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena
zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu
zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.
6. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Wraz z ofertą składamy :
1) formularz cenowy
2) wykaz punktów sprzedaży paliwa.,

___________________________
podpis/ pieczątka Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

....................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
................................................
(Miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

Rodzaj paliwa

j.m.

ilość

Cena jedn. * Rabat** Cena jedn. zł Cena zł brutto
zł brutto
%
brutto
ogółem
(z VAT)
z rabatem
(z VAT…. %)

Benzyna
bezołowiowa
95

litr

2.500

3,89

Benzyna
bezołowiowa
98

4,02
litr

Olej napędowy litr

200

17.000

3,85

OGÓŁEM:

Uwaga!
* Wartość jednostkowa brutto jest ustalona przez Zamawiającego tylko w celach
ujednolicenia obliczeń przez wszystkich Wykonawców i nie będzie obowiązywała w
czasie trwania umowy.
** Rabat w %, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w
stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu.

______________________________
podpis/ pieczątka Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3
do formularza ofertowego

.....................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
....................................................
(Miejscowość i data)

WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PALIWA

L.p.

Adres punktu sprzedaży paliwa

1
2
3
4
5
6

______________________________
podpis upoważnionego przedstawiciela

