Załącznik nr 1 do SIWZ
BOOS.221.2.2018

FORMULARZ OFERTOWY

Biuro Obsługi
Oświaty Samorządowej
w Więcborku
ul. Pocztowa 16
89-410 Więcbork

Wykonawca:
……………………………………………………..……….……………………………………
NIP
.......................................................................................................................................................
REGON
.......................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie o nazwie „Dostawa i

zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2019 r.”
z dnia 03.12.2018 r. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

lp.

asortyment

1

2
Olej opałowy

Cena producenta
1 litra oleju
opałowego,
w PLN na dzień
03.12.2018
r.(wydruk ze strony
www producenta
stanowi załącznik do
oferty
3

wartość netto
cena netto z upustem
za 1 litr
stały upust w zł
za 1 litr

ilość

(kol. 3 - kol.6)
4

5

(kol. 4 x kol. 5)
6

7

85000

1
Razem wartość netto
Podatek VAT 23 %
Cena (wartość netto + kwota VAT):
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………

1.

Oświadczam, że olej opałowy będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze
oleju z aktualnym świadectwem legalizacji.

2.

Oświadczam, że olej opałowy każdorazowo dostarczany będzie wraz ze świadectwem jakości.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia.

4.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) i akceptuję
jego postanowienia.

5.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

6.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej
oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór
oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie
zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT].

7.

Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz
wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................ (brak wskazania
rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

8.

Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika).

.................................... 2018 r.
(miejscowość, data)

..............................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

