Załącznik nr 1 do

Nr sprawy: ZP/ZOE/02/2016r

SIWZ

(formularz ofertowy)

OFERTA
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
14-100 Ostróda
Dane Oferenta (w przypadku konsorcjum – lidera konsorcjum):
Nazwa ………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu ……………………………………………………….
Numer REGON …………………………………………………………
Nr NIP …………………………………………………………………..
Nr KRS …………………………………………………………………..
Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):
Nazwa ………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu ……………………………………………………….
Numer REGON …………………………………………………………
Nr NIP …………………………………………………………………..
Nr KRS …………………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro do progów
unijnych na ,,Dostawę paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej”, ogłoszonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 135558-2016.z dnia 27.05.2016 r., na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem : www.zegluga.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
1. Oferujemy wykonanie następujących dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za
cenę w PLN:


Określenie ceny oferty :
a.

cena netto 1 litra oleju napędowego

- ........................................ zł/litr

b. VAT

- ................................. %

c.

- .......................................... zł/litr

cena brutto 1 litra oleju napędowego

Razem cena (wartość) oferty w okresie 12 miesięcy za 40 000 l. oleju napędowego wynosi:
Wartość oferty netto: …………………………….…zł
(słownie:.................................................................................................)
Wartość oferty brutto: ................................................ zł
(słownie: ............................................................................................)

2. Termin płatności od daty otrzymania faktury VAT dla Zamawiającego za dostawę wynosi ……… dni.
W
okresie realizacji zamówienia publicznego oferujemy dostawy paliwa na rzecz Zamawiającego pochodzące z
….................................................................... jakościowo zgodne z parametrami zawartymi w SIWZ.
3. Zobowiązujemy się do realizacji bieżących dostaw paliw w terminie – 24 godz. od telefonicznego złożenia
zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami*/ z udziałem podwykonawców*. W przypadku realizacji
zamówienia przez podwykonawców wskazujemy : ..........................................................................................
(w przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawców odpowiadamy za ich pracę, jak za swoją własną).
5. Oświadczamy, iż należymy/nie należymy*(niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 2 pkt 5 stawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga! W wypadku złożenia oświadczenia, iż Dostawca należy do grupy kapitałowej, Dostawca jest
zobowiązany do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Zastrzeżenia oferenta :
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
.................................................................................................... .............................................................................
......
10. Oferta zawiera .............. ponumerowanych, parafowanych i zszytych stron.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są :
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- art. 22 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SIWZ, str.....
oferty,
b) Koncesja, zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne), str. ……… oferty,
c) Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP– załącznik nr 3 do SIWZ, str. …….
oferty,
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , str. ................... oferty,
e) Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, str. ……. oferty,
f) Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, str. .... oferty,
g) Wykaz zrealizowanych lub wykonanych dostaw - załącznik nr 4 do SIWZ, str. …….. oferty,
h) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP (w
przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej), str. ……. oferty,
i) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), str. …… oferty.

………….................... , dnia ...............................

podpisano .........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

