ZP.07.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące wykonawcy :

Firma:

………………………………………................................................

Siedziba:

………………………………………................................................

Adres poczty elektronicznej:

................................................

Strona internetowa:

................................................

Numer telefonu:

……........................................

Numer faksu:

...............................................

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

Dane dotyczące zamawiającego :
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, wpisana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000167961 w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział XII
Gospodarczy, o kapitale zakładowym 1.580.500,00 PLN
NIP : 734-001-05-96; REGON : 49002799-17-113

Przedmiot zamówienia
- podać nazwę handlową oferowanego
oleju napędowego.

Hurtowa cena netto w PLN 1 000 litrów
Oleju Napędowego Ekodiesel z dnia
4 stycznia 2020r. - opublikowana na
stronie PKN ORLEN.(dla porównania
ofert)

Współczynnik ceny z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.

Cena netto w PLN za 1 000 litrów (litry
rzeczywiste) oferowanego oleju
napędowego w odniesieniu do ceny z
kolumny nr 2 – (kol.2 x kol.3) z
dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Ilość oleju napędowego w tysiącach litrów

Wartość netto w PLN oleju napędowego
(kol.4 x kol.5) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku

Stawka podatku VAT w %

Wartość brutto w PLN oferowanego oleju
napędowego – (do kol.6 należy dodać
kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie ze
stawką % podaną w kol.7) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

Zobowiązania wykonawcy :
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Sukcesywna dostawa
oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku.”
nr sprawy: ZP.07.2020, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 204,00

130,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku.”

ZP.07.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferujemy dostawę oleju napędowego za cenę brutto (wpisać kwotę z kol.8 ):
………….………………….…….………zł.
Słownie brutto:...................................................................................................................złotych.

1.
Oświadczamy, że cena za 1 000 litrów oleju napędowego , jest wyliczona w sposób
rzetelny oraz, że cena za 1 000 litrów oleju napędowego po zakończeniu okresu związania
ofertą będzie wyliczana na podstawie hurtowej ceny netto 1 000 litrów oleju napędowego
(Oleju Napędowego Ekodiesel – dla porównania ofert), publikowanej na stronie internetowej
producenta (PKN ORLEN – dla porównania ofert) w dniu dostawy z zastosowaniem
współczynnika ceny podanego w niniejszej ofercie (kol.3).
2.
Oświadczamy, że wykonamy
zamówienie po podpisaniu umowy
w okresie
12 miesięcy, sukcesywnie dostarczając olej napędowy w terminie od 1 stycznia 2021r.
do 31 grudnia 2021r.
3.
Oświadczamy, że proponujemy i akceptujemy termin płatności faktury ………dni oraz
warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
4.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym :
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... .......... tel. kontaktowy, faks: ........................
Nazwisko i imię - zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ........................
Nazwisko i imię - zakres odpowiedzialności

5.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej :
Nazwisko, imię .......................................................................................................
Stanowisko .............................................................................................................
Telefon...................................................Faks.........................................................
Zakres**:
 do reprezentowania w postępowaniu
 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje
do przygotowani oferty.
7.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku.”

ZP.07.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Część/i zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om
(o ile dotyczy):
…..……………………………………………………………………………………..............................
10.

Nazwa (firma) podwykonawcy/ców (o ile dotyczy):

……………………………………………………………………………………...................................
11.

Informujemy, że**:


wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do
następujących towarów lub usług:
.……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego)

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego
………………………………………………………………….. zł bez kwoty podatku.
12.

Oświadczam, że jestem**:





małym przedsiębiorcą;
średnim przedsiębiorcą.
dużym przedsiębiorcą.

13.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.***
14.
Oświadczamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
………………………………………..
15.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) …………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2021 roku.”
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta zawiera …………………. zapisanych i ponumerowanych stron.

, dnia
miejscowość

2020 r.
______________________
podpis osoby uprawnionej

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** Odpowiednie zaznaczyć
* ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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