Załącznik nr 1 /Zad.II
/Nazwa i adres Wykonawcy/

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

OFERTA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI –spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
GMINY OSTROWIEC ŚW.
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę SKROPLONEGO
GAZU ROPOPOCHODNEGO (LPG) dla MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę (wraz z należnym podatkiem VAT):........................................................................................................
słownie: (..............................................................................................................................................................................)
Szacunkowa ilość Średnia cena
Stawka VAT
Cena
Wartość zamówienia
Upust netto
Przedmiot
asortymentu
hurtowa
netto
Cena
z
w
%
z
upustem
ogółem
w okresie 2 roku
w zł na 1
zamówienia
/w okresie 1 miesiąca/
zł/litr wg ORLEN
upustem
brutto
za
(brutto)
litrze
dla woj.
świętokrzyskiego
na dzień
21.04.2017r.

gaz skroplony
(LPG)

netto za
1 litr

1 litr

/ilość asortymentu w okresie 1
miesiąca x cena brutto 1 litra paliwa
x 24 (ilość miesięcy)/

5 000 litr

Razem
Ceny wpisane w powyższą tabelkę mają być cenami podanymi na dzień 21.04.2017r. w tem. +15º C oraz wpisane w postaci do dwóch miejsc po
przecinku.
1. Zamówienie wykonywać będziemy sukcesywnie przez okres 24 miesięcy poczynając od dnia podpisania umowy.
2. Oferowane warunki płatności to: 60 dni licząc od daty otrzymania faktury.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiającego.
Wniesiemy wadium o wartości: 2 052,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN)
Oferta została złożona na .................... stronach, kolejno ponumerowanych od 1, do nr .......
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach od .......... do stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom niniejszego postępowania.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: **
1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ .................................................................................
5/ .................................................................................
6/ .................................................................................
7/ .................................................................................
8/ .................................................................................
9/ .................................................................................

..................................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

UWAGA:

* Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem

