Załącznik Nr 1 do SIWZ

IB.271.06.2020
Wykonawca:

........................................................
(pieczątka wykonawcy)
reprezentowany przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
O F E R T A
Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.:
Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych
w sezonie grzewczym 2020-2021
w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie Zamawiającego, po zapoznaniu się
z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, my niżej podpisani zobowiązując się wykonać
przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ:
Zakres zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C96024:2011 - w sezonie grzewczym 2020-2021 w ilości szacunkowej 100 000 litrów do
wskazanych w SWIZ placówek.
W zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym powyższa wielkość może
ulec zmianie.
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
77 46 23 500
77 46 23 510
www.bip.jemielnica.pl
przetargi@jemielnica.pl

Wykonawca (nazwa/imię i nazwisko): ......................................................................................................
REGON: ............................................................. NIP/PESEL*: ...............................................................
KRS/CEiDG: .............................................................................................................................................
kod: .......................... poczta: ...................................................................................................................
województwo: ........................................................ powiat: ......................................................................
miejscowość: ............................................................................................................................................
ul. ............................................................................... nr domu ........................ nr lokalu ........................
Adres internetowy:.....................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ........................................................................................................................
Dane kontaktowe Wykonawcy dla potrzeb niniejszego postępowania:
 Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Pan/Pani*..............................................................................................................................................

tel. …………………..………., fax: ………………… adres e-mail: ……………………………….…….…
 Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji umowy:
Pan/Pani*..............................................................................................................................................
tel. …………………………., fax: ………………… adres e-mail: ……………...……………………….…
1. Oferuję/my cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do
realizacji zamówienia dla przewidywanej ilości 100 000 litrów za cenę aktualną na dzień
17.06.2020r. w wysokości:
za kwotę brutto: ............................................. zł (słownie złotych: …………………………….……….
……………………..……………………..…………...………………………………………..…………...…
w tym kwota netto: ................................................ zł (słownie złotych: ..............................................
........................................................................................................................................... podatek
VAT w wysokości ...................% tj. ................................ zł (słownie złotych: ………………….……..
............................................................................................................................................................
z uwzględnieniem poniższej ceny jednostkowej aktualnej na dzień 17.06.2020r. za dostawę 1 litra
oleju opałowego:
Lp.

1

Przedmiot
zamówienia

Cena jn. netto

VAT

Cena jn. brutto

zł/litr

23%

zł/litr

Olej opałowy

Ceny jednostkowe muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczam/my, że wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z
realizacją zamówienia z którymi się zapoznaliśmy i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.
4. Oświadczam/my że akceptujemy warunki płatności podane w projekcie umowy.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczam/my, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) wybór
niniejszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia
podatkiem VAT).
Jednocześnie wskazuję/emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuję/emy ich
wartość bez kwoty podatku:
……………………………………………………………………………………………… …………………

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę
cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto
usługi), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku VAT.
Ponadto, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
8. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oświadczam/my, iż dokumenty dołączone do Formularza Oferty zawarte na stronach od numeru
___ do ___ numeru stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy).*
10. Oświadczam/my, iż Formularz Oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny
i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Niniejszym akceptuję/emy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
składania oferty.
13. Zamierzam(my)/nie zamierzam(my) * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy
również podać nazwę i adres podwykonawcy)
Numer
części

Nazwa podwykonawcy

Adres podwykonawcy

Wartość lub procentowa
część zamówienia jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy

1
2
3
4
5
6
14. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**
Odpowiedź: TAK/NIE*
(** Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2006r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorców Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s.36, te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiostwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowania nie przekracza 2 milionów EUR,
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowania nie przekracza 10 milionów EUR,

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowania nie
przekracza 43 milionów EUR)

15. Reklamacje należy kierować na adres:
..........................................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) oświadczenia wykonawcy – zał. nr 3 i 4 ,
2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres
i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.
3) ……………………………………………………………………………………………………………..
4) ......................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

…………….………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)
* niepotrzebne skreślić
..................................................................................
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką
imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców]

