Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
OFERTA
Dane Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………… REGON …………………………………
Nr KRS ……………………………………………………………………………………………………………
Tel./Fax.
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres e mail………………………………………………………………………………………………………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2017r. dotyczące realizacji zamówienia na zakup
oleju napędowego do samochodu ciężarowego wykorzystywanego do nauki jazdy na kursie prawo
jazdy kat. C i E ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy

zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczyckosędziszowskiego
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I. Cena oferty:
L.p.

1
1.

Nazwa handlowa

2
olej napędowy

Ilość
Rabat w
litrów
%

3
9 000

4

Cena jednostkowa po
uwzględnieniu rabatu

Wartość po uwzględnieniu rabatu

netto

VAT%

brutto

netto
(kol. 5x6)

VAT zł

brutto
(kol. 9+10)

5

6

7

8

9

10

Całkowita wartość zamówienia

II. Oferujemy stały rabat na paliwo w wysokości ……………% (wpisuje Wykonawca) od 1 litra paliwa
1. Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
2. Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno
ponumerowanych stronach.
3. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się
do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferujemy tankowanie paliwa tj. oleju napędowego ze stacji/punktu zlokalizowanego w
……………………….(adres wpisuje Wykonawca),
5. Ilość stacji w Polsce, w sieci, do której należę wynosi………………..(wpisuje Wykonawca),
6. oświadczamy, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne
skreślić) powierzyć Podwykonawcy……………………………………………………………..
(podać nazwę i adres Podwykonawcy)

w części ……………………………..………………………. (wskazać część jaką zamierza
realizować Podwykonawca)
7. oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
……….……………………………………….………………………………………………
(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych
przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich
wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
………………………………………………………………………..
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia
VAT, wymienionych wcześniej)
………………………………...
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

