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Formularz nr 1






       (pieczęć Wykonawcy)

REGON:………………. NIP:…………………….
Tel……………………… Fax. ……………………

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew.

Oświadczamy, że:
	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
	dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
	Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.

Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych1:
LP.
OPIS
Cena jednostkowa brutto (przed upustem) w zł
Upust (w %)
Cena jednostkowa brutto (po uwzględnieniu upustu) w zł
Ilość szacunkowa
Łączna szacunkowa wartość zamówienia brutto
A
B
C
D
E
(E=C-D)
F
G
(G=ExF)
1
benzyna bezołowiowa 95

…... %

3.000 litrów

2
olej napędowy



25.000 litrw25.000 litrów

3
oleje i akcesoria samochodowe
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
wg zapotrzebowania
xxxxxxxxxx
RAZEM (CENA OFERTOWA)

w tym podatek VAT (ogółem) w kwocie:

słownie brutto:

1Wszystkie dane liczbowe (zarówno w złotych jak i procentowe) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę przedstawioną do oferty należy obliczyć jako średnią cenę dziennych poszczególnych rodzajów paliw z okresu od 01.12.2014 r. do 15.12.2014 r.



	Oświadczamy, że:

	cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia; 

wskazany upust będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.
	Oświadczamy, że lokalizacja punktu poboru paliwa dla Gminy Łaskarzew mieści się pod adresem:

……………………………………………………………………………………….……
	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.





……………………, dnia ……………………                 ……………………………..
          miejscowość                                                                                                   osoba lub osoby upoważnione                                 
                                                                                                                                       w imieniu Wykonawcy























