
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na: 

Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice
w roku 2014 

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres  e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Zębowice

reprezentowana przez p. Waldemara Czaję Wójta Gminy Zębowice

ul. Murka 2

46 - 048 Zębowice

NIP: 576 155 32 41

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę  :

1.2 wartość jednostkowa w zł brutto 1000 l oleju napędowego  z dnia 13.12.2013 r. = .....................

zł

1.2wartość jednostkowa w zł brutto 1000 l Etyliny E 95  z dnia 13.12.2013 r. = .....................   zł

1.3Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do  1000 l oleju napędowego = …...... zł

1.4Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do  1000 l Etyliny E 95 = …...... zł

                                            Lub

    Stały i niezmienny upust Wykonawcy odliczany od ceny 1000 l oleju napędowego = …....... zł

    Stały i niezmienny upust Wykonawcy odliczany od ceny 1000 l etyliny E 95 = …....... zł

1.5koszty napełnienia zbiornika ON x 220 = ………. zł brutto ( w zaokrągleniu do dwóch miejsc po

przecinku ) = ………………….. zł

1.6koszty napełnienia zbiornika E 95 x 10 = ………. zł brutto ( w zaokrągleniu do dwóch miejsc po

przecinku ) = ………………….. zł

1.7Cena zamówienia należy obliczona następująco :

1)Olej napędowy : wartość jednostkowa w złotych brutto za ON + marża ( pkt. 2.2a) lub –

upust (pkt. 2.2b ) X 22 + koszty napełnienia zbiornika x 220 = ………. zł brutto ( w

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ) 

2)Etylina E 95 : wartość jednostkowa w złotych brutto za E 95 + marża ( pkt. 2.2a) lub – upust

(pkt. 2.2b ) X 1,0 + koszty napełnienia zbiornika x 10 = ………. zł brutto ( w zaokrągleniu do

dwóch miejsc po przecinku ),



CENA = 1) + 2)

Cena ogółem wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

W obliczeniach przyjęto podatek VAT:      1) dla ON   …...%, wartość ….......... zł

                                                                          2) dla E 95  …...%  wartość …......... zł

4. Oświadczenia wykonawcy :

1)zobowiązuję się wykonywać zamówienie w okresie do 31.12.2014r

2) zobowiązuję się do utrzymywania stałej i niezmiennej przez cały okres realizacji zamówienia,

marży wyrażonej w złotych  ( podać wartość do dwóch miejsc po przecinku)  …................. zł

doliczanej do ceny 1 l paliwa *,

Lub

stałego i niezmiennego przez cały okres realizacji zamówienia, upustu wyrażonego w

złotych (podać wartość do dwóch miejsc po przecinku) ….............. zł odejmowanego od

ceny 1 l paliwa*,

3)zobowiązuję się do zapewnienia gwarancji jakości dostarczanego paliwa ,

4)jestem przedstawicielem handlowym ( dystrybutorem) producenta  ……………………………………

( nazwa ) i którego produkt będzie dostarczany Zamawiającemu,

5)oświadczam, że cena brutto sprzedawanego paliwa na mojej stacji w dniu 18.11.2013 r. była

następująca :

a)oleju napędowego = ………………………….. zł brutto za jeden litr,

b)etyliny E 95 = ………………………….. zł brutto za jeden litr,

6) Oświadczam, ze odległość stacji paliw do Urzędu Gminy w Zębowicach tam i z powrotem wynosi

( podać z dokładnością do dziesiątej części kilometra) -............... km 

7oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy,  które zostały zawarte  w SIWZ i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

8) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).



Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………………….………… Fax ………………………….……………….

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

* - niepotrzebne skreślić

6. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………

7. Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………

………………..........……………………………………

                                                                     ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

data ..............................

mp.



Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na :

Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice 

w roku 2014 

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że :

1)posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-

wienia, 

3)moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej

wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.

..........................., dnia ..................2013r.     

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

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka

podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone w oryginale, jako jedno i podpisane przez ich

pełnomocnika.

Załącznik Nr 3



OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn

przewidzianych w art. 24 ust. 1  i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

składając ofertę na:

Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice 

w roku 2014 

Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2013r.     

                                               

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

                                                                                                                 (podpis i pieczęć osoby

upoważnionej)

                                                                                                                                      Załącznik Nr 3a



Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na:

Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice 

w roku 2014 

Oświadczam, że:

1.do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty*):

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.nie należę do grupy kapitałowej *)

..........................., dnia ..................2013r.     

                                               

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

                                                                                                                 (podpis i pieczęć osoby

upoważnionej)

*   - niepotrzebne skreślić 


