Zamówienie publiczne: 09/ON/11/2020/ZP

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Nazwa postępowania:
Dostawa 230 m3 oleju napędowego, „standardowego”.
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 09/ON/11/2020/ZP.
I. Dane dotyczące Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu siedziba: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a,
34-400 Nowy Targ;
Tel.(18) 266-58-82;
Fax.: (18) 266-58-82;
Adres poczty elektronicznej: mzk@nowytarg.pl ;
Adres strony internetowej: http://www.mzk.nowytarg.pl/.
II. Dane dotyczące Wykonawcy(ów).
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa .........................................................................................................................
Siedziba.......................................................................................................................
Nr telefonu/faks ..........................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ........................................................................
nr NIP .........................................................................................................................
nr REGON..................................................................................................................
III. Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktów:
Imię i Nazwisko .........................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
Numer telefonu/faks ...................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ........................................................................
Zobowiązania Wykonawcy.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 m3 oleju napędowego, „standardowego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

IV. Cena oferty:
IV.1. Cena za dostawę 1 m oleju napędowego „standardowego”, w temperaturze
referencyjnej +15 0C, spełniającego warunki określone w SIWZ wraz z dostawą na
koszt Wykonawcy, do stacji paliw Zamawiającego w Nowym Targu (loco zbiornik
bezciśnieniowy naziemny do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000), wynosi:
netto:
cyfrowo: 3 390,00,00 złotych
słownie: trzy*tysiące*trzysta*dziewięćdziesiąt*złotych 00/100.
Jest to cena hurtowa oleju napędowego „standardowego”, widniejąca na stronie
internetowej na dzień 24.11.2020 roku to jest:
cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel publikowana na stronie www.orlen.pl lub:
cena hurtowa oleju napędowego Eurodiesel publikowana na stronie www.lotos.pl
Wybór strony internetowej, według której będą dokonywane obliczenia dostaw należy
do Wykonawcy i będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.
UWAGA: Cena wpisana powyżej będzie ulegała zmianie, w okresie realizacji zamówienia,
zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy (załącznik nr 2) oraz zapisami
zawartymi w punkcie IV.2. niniejszego formularza ofertowego.
Adres strony internetowej, według której będą dokonywane obliczenia dostaw:
.......................................................................................................
Nazwa handlowa oferowanego oleju napędowego „standardowego”:
...................................................................................................................
IV.2. Oferowany opust [w złotych] za dostawę 1 m3 oleju napędowego „standardowego” w
temperaturze referencyjnej +15 0C, w stosunku do ceny netto (podanej w punkcie
IV.1.) wynosi:
cyfrowo: ............................................ ......złotych
słownie: ........ ......................................................................................... .............złotych
(wartość ta musi być wartością dodatnią, większą od zera i podana z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku):
Zaoferowany opust (w złotych) jest stały przez okres realizacji zamówienia.
IV. 3. Cena netto mojej oferty będzie obliczona zgodnie z poniższym algorytmem:
C = [A - B] x 230
gdzie:
C - cena netto oferty,
A - cena netto za dostawę 1 m3 oleju napędowego „standardowego” na dzień 24.11.2020
roku (zgodnie z punktem IV.1.),
B - oferowany opust [w złotych] (zgodnie z punktem IV.2.),
230 - szacowana ilość [w m3] dostarczanego oleju napędowego „standardowego” w okresie
trwania umowy,

Cena brutto mojej oferty zostanie obliczona analogicznie jak przy obliczaniu ceny netto
oferty.
Wyrażam zgodę aby obliczeń tych dokonał Zamawiający przyjmując należny podatek
VAT na dzień otwarcia ofert.
Ceny dostaw będą obliczane analogicznie jak cena oferty, gdzie zmienną będzie tylko cena
hurtowa oleju napędowego „standardowego”, widniejąca na stronie internetowej,
podanej przez Wykonawcę w ofercie, w dniu nalewu oleju do autocysterny na terminalu
dystrybutora.
V.

Zastrzeżenie

niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
Wykonawcy:..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
VI. Inne informacje Wykonawcy:
................................................................................................................................................

.............................................................
(Imię i Nazwisko)
podpis(y) uprawnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy(ów)

