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Załącznik Nr 1

OFERTA

pieczęć firmowa

Nazwa zamówienia : Dostawa paliw płynnych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

PN 10/D/WIK/2013

Przyjmując wszystkie określone w dokumentacji przetargowej (SIWZ) warunki składam
poniższą ofertę:
1. Dane dotyczące Wykonawcy
Pełna nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….…………

Dane rejestrowe:

……………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….

NIP:

………………………………………………………………………………….

REGON:

………………………………………………………………………………….

kod pocztowy: ……..-……………… miejscowość: ……………………………………..
ulica: ………………………………… nr: ………….
Województwo: ………………………………………

powiat: ………………………………………..

nr telefonu: …………………………………

nr faksu: ……………………………………

adres e-mail: ………………………..........

adres strony www: ..…………………………………

2. Oferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji
przetargowej, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do jego wykonania.
OFERUJEMY: realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z opisanymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz określonych w niniejszej ofercie, a
mianowicie:
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1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto: ……………………. PLN,
(słownie: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. PLN),
2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto …………………………PLN),
(słownie: ………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………PLN).
3. Cena powyższa obliczona została w następujący sposób:
Lp.

1

Przedmiot
zamówienia

1.

2
Etylina
bezołowiowa
Pb-95

2.

Olej napędowy

Cena netto za
1 litr paliwa w zł
w dniu
19.04.2013r.na
dystrybutorze
pomniejszona o
stały rabat
3

Ilość
litrów

4
1000

Wartość Podatek od towarów i
netto
usług
(kol.3x4) w
zł
Stawka
Wartość
(%)
w zł
5

6

7

Wartość brutto
(kol. 5 + 7) w zł

8

22 000

4. Oświadczamy, iż udzielony zostaje w okresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w
SIWZ , stały rabat (N) w cenie jednostkowej:
•
etyliny 95 bezołowiowej wynosi: Cj etyliny 95 bezołowiowej : N = .................... zł. etyliny
95 bezołowiowej,
•
oleju napędowego wynosi: Cj oleju napędowego : N = .................... zł. oleju
napędowego.
5. Oświadczamy, iż w przypadku przyznania nam do realizacji zamówienia objętego SIWZ,
zobowiązujemy się do utrzymania podanego rabatu przez cały okres obowiązywania umowy
zawartej z Zamawiającym.
6. Oświadczamy, iż ceny jednostkowe ustalone dla realizacji dostaw - etyliny 95 bezołowiowej
,oleju napędowego, podane przez nas w niniejszym formularzu cenowym, mogą ulec zmianie
wyłącznie w przypadku wzrostu cen u ich Producenta, co zostanie udokumentowane na żądanie
Zamawiającego.
3. Osoba uprawniona do kontaktów oraz adres korespondencyjny

Imię i nazwisko
Adres
Nr tel./fax
Adres e-mail
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4. W treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą „TAJNE”:
.................................................................................................................................
W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać.

5. Czas realizacji zamówienia
Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 31.05.2014r..
6 Okres gwarancji i rękojmi
Oświadczam, że warunki gwarancji i rękojmi, przyjmujemy zgodnie z obowiązującymi
przepisami określonymi w umowie przez Zamawiającego oraz SIWZ.
7. Okres związania z ofertą
Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu
złożenia oferty.
10.Oświadczenia
Oświadczamy, że:



zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
zamówienie wykonamy samodzielnie,

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1) …………………………………………………………,
2) …………………………………………………………,
3) …………………………………………………………,
4) ………………………………………………………….,
5) ………………………………………………………… .

……………………………………………
/pieczęci i podpisy osób upoważnionych/
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Załącznik Nr 2

Oświadczenia Wykonawcy
Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2
Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”
Numer zamówienia: PN 10/D/WIK/2013
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki art.. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i wzorze umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy (wg. załączonego wzoru) w razie
wygrania przetargu.
4. Warunki płatności - rozliczenie za zakup paliwa dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21 dni
od daty doręczenia faktury
5. Do niniejszego “Oświadczenia wykonawcy” dołączone są oprócz wskazanych w niniejszym
oświadczeniu dokumenty, zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)
Data:
……………………………….........
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Załącznik Nr 3

Oświadczenia Wykonawcy
Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2
Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”
Numer zamówienia: PN 10/D/WIK/2013
1. Oświadczam, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia mnie jako Wykonawcy z
przedmiotowego postępowania w zakresie odpowiadającym art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Do niniejszego “Oświadczenia W ykonawcy” dołączone są dokumenty (zgodnie z wymogami niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawione
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ż e Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał
zgodę, zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na tary zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)
Data:
……………………………….........
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Załącznik Nr 4
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach , ul. Wschodnia 2
Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”
Numer zamówienia: PN 10/D/WIK/2013
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że brak jest
podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity dz. u. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców , w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)

Data:
……………………………….........

Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”

7
Załącznik Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Wykaz wykonanych dostaw
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia
Nazwa W ykonawcy:

.……………………………………………………………………………
Adres W ykonawcy:

..……………………………………………………………………………...

L.p.

Opis przedmiotu dostawy

Wartość
zamówienia

Termin realizacji

Nazwa
Zamawiającego

Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

1. ……………………………………….
2. ………………………...……………..
3. ........................................................
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)
Data:
……………………………….........
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Załącznik Nr 6

Oświadczenia Wykonawcy
Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2
Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych”
Numer zamówienia: PN 10/D/WIK/2013

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej
Działając na podstawie Art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz. 1655,z późn. zm.) oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do
grupy kapitałowej* w skład której wchodzą podmioty (nazwa, KRS, adres, REGON, NIP, sposób
powiązania):
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………….
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej określonej w Art. 223 par. 1 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu.
* niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)
Data:
……………………………….........
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