Formularz ofertowy – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 1

Do
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 30

F O R M U L AR Z O F E R T O W Y

I.

DANE WYKONAWCY:
REGON: ……........................................,

NIP:

….……..….…………..…….….

Adres e-mail: ………...….………….…...,

Strona www:

….……..…….………………….

Tel. stacjonarny: ……..………..…….….,

Tel. komórkowy: ….………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/(-ów) i podpisująca ofertę: …………………..
…………………………………………………………………………………………………...……….
Wykonawca: ………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………...…….
Adres siedziby: ………..……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………….………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
Faks: ……………………………………..
e-mail: ……………………………………..
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……..…………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………..….

II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni IMGW-PIB we Wrocławiu,
Legnicy, Kłodzku i Opolu, na sezon grzewczy 2019/2020.
III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
1. Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*):
Wartość netto: …………… zł (słownie:………………...………………………………………
……………………………………………….…….…. złotych),
VAT:

…………… zł (słownie: ……………………………………………..………….
…………………………………………….………….. złotych),

Wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………………………….………...………….
………………………………………………….…….. złotych)
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA jest równa cenie wyliczonej w Formularzu cenowym
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, będący integralną częścią
oferty.
*) – ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia

IV. OŚWIADCZENIA:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w zapytaniu.
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu, jak również
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek PTU.
3. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy
zawarte w nim warunki.
4. Oświadczamy, że posiadamy Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 02.07.2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.)
oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
220, z późn. zm.);
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej
wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
7. Potwierdzamy posiadanie opłaconej polisy – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).
V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
Umowy jest:
1) Imię i nazwisko: …………………..…..……………………………………………………….,
nr tel.: ……….….….., nr faksu: …….……….., e-mail: …………..…………….………….,
stanowisko służbowe: ………………………...………………………………………………,
zakres odpowiedzialności: ……………………………………………………………………
2) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….,
nr tel.: …………..….., nr faksu: ………….….., e-mail: …………………………..….…….,
stanowisko służbowe: ………………………………...………………………………………,
zakres odpowiedzialności: ……………………………………………………………………
VI. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy;
2. Formularz cenowy;
3. Klauzula informacyjna RODO;

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………………………………………..
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

