Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP nr 1/2011/D
OF E R T A

Nazwa Wykonawcy:

– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-
-prawna Wykonawcy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel., faks (do korespondencji faksowej – na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), 


Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

Strona www:

Posiadamy: 
NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:

Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA: Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana,
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

Do: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
z siedzibą w Biskupicach nr 22
46-220 Byczyna
tel. (0-77) 414 68 05,
NIP: 751-14-97-548
Regon: 001183333

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP – 1/2011/D, prowadzonego 
w trybie: przetarg nieograniczony, na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO WRAZ 
Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH
W ILOŚCI OKOŁO 40 000L.

OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP – 1/2011/D
(SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

1.	Cena 1 litra oleju opałowego:
Cena netto
Cena brutto



[CENA OFERTY]
	CENA OFERTY SŁOWNIE:



Gdzie na cenę netto składa się ................................. + ..............................................
                                                    Cena producenta                   marża handlowa/rabat dostawcy

Wg ceny producenta z dnia 05.12.2011 r. 

Producentem oferowanego przez nas oleju opałowego jest:..................................................................

Ceny producenta publikowane są na stronie internetowej: .................................................................

2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)	spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 w/w ustawy.
2)	składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3)	akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się wykonywać zadanie zgodnie
z jego treścią,
4)	zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,
5)	uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.

część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą . 
                                        wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam

Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam (-y) w .....................% sami, pozostałe ................. % wykonam (-y)przy pomocy podwykonawcy (-ów).

Lp.
Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu
zamówienia
% udziału wartości robót 
w stosunku do całego 
zamówienia









Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:

                                                                                                                                                         Strona
1/ .......................................................................................................................           ..............              
2/ .......................................................................................................................           ..............              
3/ .......................................................................................................................           ..............            
4/ .......................................................................................................................           ..............              
5/ .......................................................................................................................           ..............            
6/ .......................................................................................................................           ..............              










........................................................,......................2011                  ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                        ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       

