Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

............................................................................
………………………........................................
……………………............................................
……………………............................................
(nazwa, adres, nr telefonu, fax-u Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące bezgotówkowego zakupu paliw:
a) do samochodów służbowych i pożarniczych:
- Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się
w Gminie Orzysz
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Domu Kultury
- Zakładu Robót Publicznych
- Administracji Budynków Komunalnych
b) autobusu szkolnego:
- Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli,
c) sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych (motopompy, pompy, piły
itp.)
oferujemy wykonanie dostawy objętej zapytaniem ofertowym:
I.

Cena brutto:

…………………………………………..…………………………………………...…………..
Słownie:
……………………………………….…………………………..………………………………
Wartość Vat (%) ……………………..
II. Wartość stałego opustu na 1 dm3 paliwa, która będzie każdorazowo udzielana w dniu
zakupu w 2015 r.:
- benzyna bezołowiowa PB95 ..............................................................zł / gr*
- olej napędowy ON ..............................................................................zł / gr*
1) W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
2) Wykonam zamówienie publiczne w terminie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
3) Termin płatności: 14 dni.
4) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).
6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
7) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………
8) Tajemnica przedsiębiorstwa:
Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na
stronach
od ……..…….…. do …….……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

................................. dn. .................... 2014 r.

...............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna
i podpis osoby umocowanej do
dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

.......................................................
pieczątka firmy

