.....................................................................
( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ...............................................................................................................................................................
Siedziba ............................................................................................................................................................
Nr tel/faxu .......................................................................................................................................................
NIP ....................................................................................................................................................................
REGON ...........................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego
Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Gizałkach
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki
Tel. (62) 74-11-530
3. Zobowiązania Wykonawcy
1. Zobowiązuję się dostarczać do siedziby Zamawiającego, tj. Kotłownia GOZ Gizałki, ul. Kaliska olej opałowy
typu Ekoterm Plus w ilości do 18000 litrów własnym transportem, w okresie od 01.10.2021 r. do 30.04.2022 r.
2. Dostawy, o których mowa w pkt 1 będą realizowane w formie comiesięcznych dostaw w ilości do 3000 litrów.
3. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się dostarczać stosując cenę netto za 1litr dostarczonego oleju

opałowego wg wzoru:

x  O  O  p % (przy zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku); gdzie:
x – cena netto 1 litra oleju opałowego.
O –cena netto 1 litra oleju opałowego „Ekoterm Plus” publikowana na stronie internetowej PKN
ORLEN SA w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
p – narzuty Wykonawcy, uwzględniające wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w %.

gdzie p = ..........%
4. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie od 01.10.2021 r. do 30.04.2022 r.
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4. Oświadczenia Wykonawcy
Oświadczam, że :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Dostarczane towary posiadają obowiązujące wymagania i normy jakościowe.
5) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy.

5. Dodatkowe zobowiązania
1. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
3. Zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia,
a w przypadkach wyjątkowych, nagłych dostarczenia towaru w ciągu 7 godzin od złożenia zamówienia.
W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ...............................................................
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................

6. Uwagi Wykonawcy
.........................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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