(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Tel............................................
Fax ............................................
REGON.......................................
NIP ...........................................
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie
Ul. Partyzantów 15A
75-411 Koszalin

FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa KOS.WOP.SZP.260.

.2018)

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie
określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup i sukcesywna
dostawa oleju do kotłowni olejowej w m. Biały Bór’’ (nr post. KOS.WOP.SZP.260.

.2018)

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

1)

Za cenę brutto .........................zł (wraz z należnym podatkiem VAT) obliczoną w

nastepujący sposób:
Cena hurtowa netto

+

producenta za 1 litr

współczynnik = Cena netto
narzutu (w zł)

(zawierająca

= Cena netto

Należny
podatek
VAT

oleju (w zł),

cenę

cenę

obowiązująca w dniu

hurtową

hurtową

poprzedzającym dzień

netto

netto

otwarcia ofert tj

producenta

producenta

22.10.2018r.

x

(zawierająca

w dniu

w dniu

22.10.2018

22.10.2018,

plus

współczynnik

współczynnik

narzutu,

narzutu

przemnożona

=

Cena
ofertowa

przez 15 tys.
litrów
+

2)

x

=

Zapewnienię dostawę oleju w terminie............. (wpisać liczbę dni 1,2,3,4 lub 5)

od mailowego zgłoszenia zapotrzebowania.

Oświadczam/y, że podana wyżej cena hurtowa za 1 litr oleju, została ustalona wg
danych producenta, u którego przedmiotowy olej będzie kupowany tj. ……. ..

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2019 r.

Oświadczam/y, że olej będący przedmiotem dostawy będzie spełniał wymagania normy
PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1.

Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwą opcję przez postawienie krzyżyka przy
właściwym stwierdzeniu):
o

Przedmiotowe zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców,

o

Niżej wymienione części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawcę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadcza/y, że dysponuję i przeznaczę do realizacji zamówienia autocysternę
wyposażoną w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do paliw płynnych.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy,

że

naszym

pełnomocnikiem

dla

potrzeb

niniejszego

zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że projekt umowy - stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszego
Ogłoszenia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy

warunki
postanowieniach umowy.

płatności

określone

przez

Zamawiającego

w

Istotnych

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko - …………………………………………………………………………………………………………..….
Adres - ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon/fax -……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego
do reprezentacji wykonawcy):
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- ………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………

Ofertę niniejszą składamy na …………………… kolejno zaparafowanych i ponumerowanych
stronach.

