sprawa: BOOS 261.1.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

.…………………………………
pieczęć firmy

.………………………………

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego do autobusów
szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w 2021 r.
Wykonawca: ..........................................................................
...........................................................................
oferuje wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto (z uwzględnieniem upustu) ……………………………………………... zł
(słownie: ………………………………………………………………………….…………….…………………….…………….……….)
ZADANIE 1

asortyment

cena jednostkowa
planowana
brutto obowiązująca
ilość
na dystrybutorze
paliwa w
Wykonawcy
litrach
w dniu 10.12.2020 r.

1

2

Olej napędowy

3

wartość
zamówienia
brutto
pomniejszona
o upust

(należy
pomnożyć kwotę
z poz. 2 przez
ilość z poz. 3)

upust w złotych od
ceny jednostkowej
brutto obowiązującej
na dystrybutorze
Wykonawcy
w dniu 10.12.2020 r.

(należy pomnożyć
kwotę z poz. 5
przez ilość z poz. 3)

(od kwoty z poz. 4 należy
odjąć kwotę z poz. 6)

4

5

6

7

wartość
brutto

upust od
ilości litrów

10 000

Oferowany stały upust od ceny brutto 1 litra oleju napędowego
(należy podać stały upust procentowy).

……………………… %

WARTOŚĆ zamówienia brutto – z uwzględnieniem upustu (wartość netto + kwota VAT): ……………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
ZADANIE 2

asortyment

1

Olej napędowy

cena jednostkowa
planowana
brutto obowiązująca
ilość
na dystrybutorze
paliwa w
Wykonawcy
litrach
w dniu 10.12.2020 r.
2

3

wartość
zamówienia
brutto
pomniejszona
o upust

(należy
pomnożyć kwotę
z poz. 2 przez
ilość z poz. 3)

upust w złotych od
ceny jednostkowej
brutto obowiązującej
na dystrybutorze
Wykonawcy
w dniu 10.12.2020 r.

(należy pomnożyć
kwotę z poz. 5
przez ilość z poz. 3)

(od kwoty z poz. 4 należy
odjąć kwotę z poz. 6)

4

5

6

7

wartość
brutto

upust od
ilości litrów

23 000

Oferowany stały upust od ceny brutto 1 litra oleju napędowego
(należy podać stały upust procentowy).

……………………… %

WARTOŚĆ zamówienia brutto – z uwzględnieniem upustu (wartość netto + kwota VAT): ……………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ oraz akceptuję projekt umowy.
………………………………………………………………………..

Podpis oso by upo ważnio ne j do repre ze nto wania ofe renta

