
Załącznik Nr 1

......................................................                                    ………………………..dnia……………….
               (pieczęć oferenta)

NIP ............................................
REGON ....................................
fax .............................................
tel. .............................................
e-mail .......................................

Urząd Gminy             
ul. Kościuszki 73          

26 – 680 Wierzbica        

   Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  prowadzonym w trybie

...........................................................................................................................na zadanie pod nazwą

                         (wpisać zastosowana tryb)

 ..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

                       (wpisać nazwę zadania)

                                                                OFERUJEMY:

realizację przedmiotu zmówienia opisanego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  na

warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na

warunkach określonych w niniejszej ofercie.

1.   Całkowita cena  1 litra oleju opałowego:

Cena netto 1 litra oleju/zł/ Kwota Vat/zł/ Cena brutto 1 litra oleju/zł/

 

      CENA  BRUTTO 1 litra oleju /słownie zł/:

2.  Ponadto oferujemy:

     - wykonać zamówienie w terminie do dnia: .................................................

     - termin płatności:...........................dni.



- czas dostawy od momentu powiadomienia ............................... godz.

3.   Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczam, że:

1) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmian.).

2) składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, oświadczamy, że

dany dokument jest zgodny z oryginałem,

3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,

4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy,  o treści zgodnej  z załączonym do SIWZ projektem

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

5) uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni,

6)  ) roboty objęte zamówieniem :

 a)  wykonamy sami *

 b)  następujące dostawy zamierzamy powierzyć Podwykonawcom *

      1.................................................................................................

      2.................................................................................................      

7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania

zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

2. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:

1) ................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................................

4) ................................................................................................................................................

5) ................................................................................................................................................

6) ................................................................................................................................................

7) ................................................................................................................................................

8) ................................................................................................................................................

9) ................................................................................................................................................

10) ..............................................................................................................................................

            (wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli wykonawca takowe załącza)

                                                                                                                        ........................................................................

                                                                                                                                      / Pieczęć i podpis Oferenta/


