Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca
…………………………………
( pieczęć firmowa Wykonawcy)

REGON ……………………….
NIP ……………………………..
Tel/fax. …………………………..

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, składamy ofertę na
następujących warunkach:
1.CENA PALIW W DNIU 11 LUTEGO 2014 r. I STAŁY UPUST OBOWIĄZUJĄCY
W CZASIE TRWANIA UMOWY:
1.1 CENA ETYLINY 95
1 litr etyliny 95 (bez upustu) - cena brutto Wykonawcy na dystrybutorze w dniu
11 lutego 2014 r. wynosi …………..….............. zł (słownie:…………………
……………………………………………………………………………….. ……)
1.2 Wartość brutto ( cena za 1 litr etyliny 95 x 40000 litrów ) = ……………………………………....... zł
(słownie: ............................................................................... ………………………..
1.3 CENA OLEJU NAPĘDOWEGO
1 litr oleju napędowego (bez upustu) - cena brutto Wykonawcy na dystrybutorze w
dniu 11 lutego 2014r. zł wynosi ………………… zł (słownie:………………
……………………………………………………………………………………….)
1.4 Wartość brutto (cena za 1 litr oleju napędowego x 15000 litrów) = ..........................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………..).
1.5 UPUST od ceny 11itra etyliny 95Pb w wysokości ………….. %, obowiązujący
w czasie trwania umowy,
1.6 UPUST od ceny 11itra oleju napędowego w wysokości ………..... %, obowiązujący
w czasie trwania umowy.
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2. CENA OFERTY = suma cen brutto etyliny Pb 95 i oleju napędowego z
uwzględnieniem zakresu zamówienia, mianowicie:
L.p.

Przedmiot
zamówienia

Cena brutto za 1
litr w dniu
11.02.2014r.bez
upustu
a

Rabat w
%

Cena brutto za
1 litr z
upustem

Planowana
ilość paliwa w
ciągu 36 m‐cy

b

c

d

1

Benzyna
bezołowiowa
PB 95

40.000 litrów

2

Olej
napędowy

15.000 litrów

3

Suma

Łączna
wartość
brutto

dxc

3. Adres stacji benzynowej, gdzie możliwe będzie tankowanie pojazdów
Zamawiającego, do której dojazd drogami publicznymi wynosi nie więcej niż 7 km
od siedziby Zamawiającego :
………………………………………………………………………………………
4.OŚWIADCZAMY, ŻE:
4.1 zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
4.2 spełniamy warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
4.3 uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ
5.DEKLARUJEMY:
5.1 termin wykonania zamówienia: przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy
lub do wykorzystania limitu paliw określonego w umowie,
5.2 dostarczane paliw posiadających jakość zgodną z obowiązującymi normami
jakościowymi
5.3 prowadzenie rozliczeń w oparciu o ceny brutto paliw obowiązujące na
dystrybutorze Wykonawcy w dniu zakupu paliw, pomniejszone o stały upust
zadeklarowany w ofercie,
5.4 bezgotówkowe tankowanie paliwa do kanistrów dla urządzeń posiadających zbiorniki o
małych pojemnościach (kosiarki, ciągnik do odśnieżania),
5.5 bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji,
5.6 okresy rozliczeniowe, (od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia
miesiąca )
5.7 potwierdzanie stanu licznika tankowanego pojazdu, ilość litrów pobranego paliwa, datę
pobrania w karcie samochodu,
5. 8Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni od
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daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
6. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
7. Składamy ofertę na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a) zaparafowany projekt umowy
b) ................................................................................................................. .
c) ................................................................................................................ .
d) ................................................................................................................. .
e) ................................................................................................................. .
f) ................................................................................................................. .
g) ................................................................................................................. .

...................................... , dnia ..................... .
( podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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