
zał. nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY                               

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Miejscowość

Ulica nr domu: nr lokalu:

Kod pocztowy

NIP

Tel. 

Fax.  / e-mail

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a, 28-100  Busko-Zdrój

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn; ”Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów,
ciągnika rolniczego i sprzętu ogrodniczego Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

1.  Oferujemy sprzedaż paliw płynnych - silnikowych wg cen obowiązujacycych na naszej stacji
paliw z dnia ogłoszenia zamówienia za cenę;
Lp Nazw paliwa Ilość

prognoza

- litrów - 

Cena jedn. brutto na
stacji paliw w dniu
ogłoszenia zamów.

- zł -

Wartość
brutto
( 2x3 )
- zł -

Upust

zł / litr

Wartość
upustu
( 2x5 )
- zł -

Ogółem
po upuscie

( 4 – 6 )
- zł -

Wartość
zamówienia

brutto
- zł -

1 2 3 4 5 6 7

1 Olej
napędowy

3000

2 Benzyna 2000

2.  Paliwa będą sprzedawane Kupującemu w cenach jednostkowych obowiązujących na stacji
paliw Sprzedawcy w dniu tankowania, pomniejszonych o rabat w wysokosci  …. zł / litr dla Pb95
oraz  ....  zł  /  litr  dla  ON.  Wysokość  udzielonego  rabatu  nie  zmniejszy  się  w  w  okresie
obowiązywania umowy.

3.  Termin podpisania umowy w siedzibie Kupującego do  ….........................................................

4.  Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku.

5.   Osobą do kontaktów z Kupującym,  odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest
Pan /i/ ........................................................................... tel. kontaktowy .................................... .

6.  Oświadczamy, iż;
✔ posiadamy niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonywania określonej

działalności  lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania, 
✔ zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty,
✔ posiadamy  koncesje  na  obrót  paliwami  ciekłymi  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10.04.1997r.  Prawo

energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.)
✔ zaproponowane przez nas ceny jednostkowe paliw uwzględniają podatek od towarów i usług oraz

podatek  akcyzowy,  jeżeli  na  podstawie  odrębnych  przepisów  przedmiot  zamówienia  podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

7.   Integralną częścią oferty są   …....................................................................................................... .

........................................................., dnia ................      ………………………..............................…
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że na dzień składania oferty nie
zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.204r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.), uzasadniająca wykluczenie nas  jako Wykonawcy z postępowania. 

...................................................., dnia .......................      ………………………..............................…
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/


	FORMULARZ OFERTY

