Załącznik nr 1
...............................dn.............................
..........................................................
Nazwa i adres firmy (m.p.)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie Komendy Powiatowej PSP w Błoniu o przetargu
nieograniczonym na dostawę oleju napędowego, etyliny bezołowiowej oraz gazu LPG z
przeznaczeniem do tankowań pojazdów i innego sprzętu silnikowego będącego na wyposaŜeniu
Komendy Powiatowej PSP w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 20A w zakresie określonym SIWZ,
oferujemy za:
1) 1 l oleju napędowego (nazwa oleju)...........................................cenę brutto:...........................zł,
słownie.........................................................................................................................................
2) 1 l etyliny (bezołowiowa PB-95)................................................cenę brutto:...........................zł
słownie.........................................................................................................................................
3) 1 l gazu LPG …………………………………………………...cenę brutto:………………..zł
słownie…………………………………………………………………………………………..
1. Za sprzedane paliwo w okresie rozliczeniowym zobowiązujemy się wystawiać faktury z
terminem płatności 21 dni posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności określanej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
19 poz. 177 z póź. zmianami),
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 30 dni licząc od terminu
składania ofert,
6. Oświadczamy, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektów
umowy (załącznik), w tym warunki płatności został przez nas zaakceptowany i w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,
7. Posiadamy stacje benzynowe czynne 24godz./dobę 7 dni w tygodniu przewidziane do
tankowania pojazdów i sprzętu KP PSP w Błoniu zlokalizowane w:
• .................................................................................................................................
• …………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………….
wyposaŜone w zbiorniki i dystrybutory ON, PB-95, LPG
8. Zobowiązujemy się przechowywać w w/w stacjach benzynowych zapas paliw na
wyłączne potrzeby KP PSP w Błoniu w ilościach określonych w specyfikacji.
9. Zapoznaliśmy się z warunkami dostawy określonymi w SIWZ oraz projekcie umowy i
nie wnosimy do nich zastrzeŜeń.
W załączeniu:
1. kserokopia dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym,
2. świadectwo jakości paliw,
3. zaparafowany wzór umowy.
(imię, nazwisko, podpis osoby/ osób upowaŜnionych do
reprezentowania firmy w obrocie prawnym podpisania oferty)

