




	                                         Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy



 (pieczęć firmy)	miejscowość, data 	
FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
Nazwa:		
		
Siedziba:		
		
Adres poczty elektronicznej:		
Numer telefonu:	0 (**) 	
Numer faksu:	0 (**) 	
Numer REGON:		
Numer NIP:		

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 
„Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku”
oferujemy wykonanie zadania za kwotę:
Co – Cena ofertowa za 1 m 3 oleju napędowego netto............................................zł
VAT  .......................................................................................................................zł
Cena brutto.............................................................................................................zł
Słownie.....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ao – cena  paliwa u źródeł zaopatrzenia wykonawcy, tj. PKN Orlen S.A  	
z dnia 26.11.2021 .r - za 1 m3 oleju napędowego netto...............................................zł
VAT   .......................................................................................................................zł
Cena brutto .............................................................................................................zł
Słownie.....................................................................................................................
...................................................................................................................................


	Terminy wykonania:

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie tj.: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Termin płatności : zgodnie z zapisami SWZ wraz z załącznikami. 
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:		
imię i nazwisko:		
tel.:	0 (**) 	
fax: 	0 (**) 	
uwagi:		

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
	Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały wskazane we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ, i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych tam warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*


* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO należy wykreślić treść oświadczenia

	Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy pomocy następujących podwykonawców (niepotrzebne skreślić):


              ...................................................................-.…………………........................................
                                      (zakres)                                               (podwykonawca)  *           

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

	Informuję, że wybór mojej oferty:


 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
			Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
			Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT








	Oferta:

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ).*
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419).* Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w rozdziale XIV SWZ. 
Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.
*Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczamy, iż jesteśmy:
    mikroprzedsiębiorstem 
    małym przedsiębiorstwem  
    średnim przedsiębiorstwem
    dużym przedsiębiorstwem
    jednoosobową działalnością gospodarczą
   osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
*właściwe zaznaczyć znakiem x


	Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek ponumerowanych, zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.


	Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

Inne informacje wykonawcy: 
						
	   

		                                                                       Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

