Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP.PALIWO 1/2020

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.......................................... .................
/Miejscowość, rok,m-c,dzień/

OFERTA
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na
sukcesywną dostawę OLEJU
NAPĘDOWEGO dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę (wraz z należnym podatkiem VAT):...............................................................................
słownie: (..............................................................................................................................................................................)
Wartość

Przedmiot zamówienia Szacunkowa ilość

Cena 1 m³ jednostkowa

asortymentu
/w okresie 1 miesiąca/

Olej napędowy
Ekodiesel

/cena netto/

podatku
VAT

Cena 1 m³
/cena brutto/

Wartość zamówienia Kwota VAT
ogółem w okresie
całego
12 m-cy (netto)
zamówienia
/ilość asortymentu w okresie
1 miesiąca x cena netto 1 m³
paliwa x 12 (ilość miesięcy)/

Wartość zamówienia
ogółem w okresie 12 m-cy
(brutto)
/ilość asortymentu w okresie 1
miesiąca x cena brutto 1 m³ paliwa x
12 (ilość miesięcy)/

30 m³

Razem
Ceny wpisane w powyższą tabelkę mają być cenami podanymi na dzień 04.01.2021r. w tem. +15º C oraz wpisane w postaci do trzech miejsc po
przecinku.
2. Zamówienie wykonywać będziemy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy poczynając od dnia podpisania umowy.
3. Oferowane warunki płatności to: 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
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5. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Wniesiemy wadium o wartości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 PLN)
7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
oświadczam (wykonawca), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy
danych osobowych, które wykonawca pozyskał bezpośrednio w szczególności od osoby/ób fizycznej/nych skierowanej/nych do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK).
..................................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/
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