Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony
Nazwa i siedziba Zamawiającego

„DOSTAWA PALIW DLA STRAśY MIEJSKIEJ
W PŁOCKU NA 2009 ROK”
GMINA - MIASTO PŁOCK - STRAś MIEJSKA W PŁOCKU
09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10

Nazwa i siedziba Wykonawcy

……………………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

…………………………………..

…………………………………….

(numer telefonu)

(numer fax)

OLEJ
NAPĘDOWY

BENZYNA
BEZOŁOWIOWA
PB 95

GAZ PŁYNNY
PROPAN BUTAN

Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 rok

……………..zł

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy)

……………..%

Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust

……………..zł

Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 rok

……………..zł

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy)

……………..%

Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust

……………..zł

Cena brutto za 1 litr na „dystrybutorze” na dzień 03.12.2008 rok

……………..zł

Proponowany stały rabat/upust na 1 litrze (jest wielkością stałą
i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy)

……………..%

Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany rabat/upust

……………..zł

Termin realizacji zamówienia

od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Podpis………………………………………
(upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymaganiami Opisu
przedmiotu zamówienia (Dział II SIWZ) dla zadania pn. „DOSTAWA PALIW DLA
STRAśY MIEJSKIEJ W PŁOCKU NA 2009 ROK”.
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt
umowy (Dział III SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego tj. od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, Ŝe podane w ofercie ceny jednostkowe są cenami na dzień 03.12.2008
rok i są pomniejszone o proponowany rabat/upust.
7. Oświadczamy, Ŝe zaproponowany rabat/upust który został określony w ofercie będzie
stały przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Oświadczamy, Ŝe w przypadku zmian cen u dostawcy paliw (zmniejszenie lub
zwiększenie) niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego, przedstawiając dokumenty
dotyczące zmian cen u dostawcy paliw.
9. Oświadczamy, Ŝe wszystkie oferowane do sprzedaŜy paliwa płynne spełniają
wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych.
10. Oferta złoŜona została na…………stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr………do nr………
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………

Podpis………………………………………
(upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy)

Miejscowość i data………………………………..

Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

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

Nazwa
Wykonawcy

Adres Wykonawcy
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Numer telefonu

Numer fax

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla
StraŜy Miejskiej w Płocku na 2009 rok oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki zawarte
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpis:...............................................................
(upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Miejscowość i data................................................

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ STACJI PALIW NA TERENIE MIASTA PŁOCKA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw dla StraŜy Miejskiej w Płocku
na 2009 rok.

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

Nazwa
Wykonawcy

Adres Wykonawcy
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Numer telefonu

Numer fax

............................................................................. ..............................................................................
Oświadczamy, Ŝe posiadamy stacje paliw na terenie Miasta Płocka:
L.P.

ADRESY STACJI PALIW NA TERENIE
MIASTA PŁOCKA

GODZINY PRACY STACJI PALIW
DNI POWSZEDNIE
SOBOTY, NIEDZIELE
I ŚWIĘTA

Podpis:...............................................................
(upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Miejscowość i data................................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

PODWYKONAWCY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw dla StraŜy Miejskiej w Płocku
na 2009 rok.

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

Nazwa
Wykonawcy

Adres Wykonawcy
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Numer telefonu

Numer fax

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

L.P.

ZAKRES ROBÓT, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM

Podpis:...............................................................
(upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Miejscowość i data................................................

