Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego Nr 4/2020
z dnia 28.12.2020 r.

FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY

do Zapytania ofertowego Nr 4/2020 z dnia 28.12.2020 r.
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.
8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Wydminy z
dnia 21 grudnia 2016 roku).
Zamówienie poniżej 30 tys. euro netto
Dane dotyczące Wykonawcy:
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: ............................................................................................................................. .
.....................................................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul. ................................................................

kod: ................................. miejscowość: .......................................................

powiat: .................................................................. województwo: .................................. ........................................................
telefon: .....................................................

faks: .........................................................................................................

NIP: ............................................ Regon: ..................................... e-mail: ..............................................@............................
Nr rachunku bankowego: ...................................................................................................... ......................................................

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego „Dostawa oleju opałowego w roku 2021

do kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
oferujemy:
I. OLEJ OPAŁOWY LEKKI

Cena netto
[ zł ]
ZRYCZAŁTOWANA CENA ZA
1 LITR OLEJU OPAŁOWEGO
(Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH
MIEJSC PO PRZECINKU)

VAT .... %

Cena brutto
[ zł ]

=

1) sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 22 000 litrów za łączną cenę
brutto w wysokości ……………………………………………………………………….…. złotych,
netto w wysokości ……………………………………………………………………….…. złotych,
podatek VAT, tj. ………………………………..………………………………………….….złotych,

II SERWISOWANIE PIECA OLEJOWEGO TYPU VIESSMANN – 1 raz w roku (przełom
stycznia/lutego 2021 r.)

Cena netto
[ zł ]
CENA ZA JEDNORAZOWY
SERWIS PIECA OLEJOWEGO
TYPU VIESSMANN
(Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH
MIEJSC PO PRZECINKU)

VAT .... %

Cena brutto
[ zł ]

=

2) w przypadku zmiany ceny 1 litra oleju opałowego u producenta w dniu dostawy oleju opałowego, w
stosunku do ceny przedstawionej w formularzu oferty, zobowiązujemy się do naliczenia marży/
udzielenia upustu w wysokości ………………………………………….
3) termin realizacji: od 15 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
4) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
5) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich
właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
a) oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy, zamówienie w zakresie dostaw oleju opałowego
lekkiego zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy podwykonawców,

……………………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………………………..
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli



niepotrzebne skreślić

