Załącznik nr 1
.......................................................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych
Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ
Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo

OFERTA
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi której przedmiotem jest
„bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów
użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu w roku 2019”

1. Oświadczamy, że :
1. przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
lub do dnia, w którym wartość zakupionego paliwa przekroczy kwotę brutto po rabacie
określoną w umowie.
2. wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury,
3. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2. Oświadczamy, że najbliższy punkt sprzedaży (stacja paliw) mieści się w Węgorzewie przy ul.
……………………………….. tj. …… km od siedziby Zamawiającego
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, na podstawie której sporządzono niniejszą ofertę
i nie wnosimy do niej żadnych uwag.
4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach
określonych w SIWZ za cenę:
Prognozowan
e
maksymalne
zużycie w
skali 12
miesięcy

Lp.

Asortyment

1.

Olej napędowy

do 3000 ltr

2.

Etylina

do 150 ltr

RAZEM

Cena (z VAT)*
za 1 ltr

Rabat*
*
%

Cena (z VAT)
za 1 ltr
po rabacie

Wartość
oferty
(z VAT)
[3 x 6]

* Cena (z VAT) za 1 ltr w najbliższym punkcie sprzedaży od siedziby Zamawiającego w dniu składania ofert
(tj. 21-09-2018r.)
** Rabat w %, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny
oferowanej w danym punkcie sprzedaży w danym dniu zakupu

Na ........ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

....................................... dnia ..........................

........................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomoc

