Pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK nr 1

OFERTA

Dla: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku,
ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko
złożona przez ……………………………………................................................................................................. .........................
…………………………………………………………………………………………………...dla postępowania na zakup
oleju napędowego dla RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. .

Przedmiot oferty: Zakup oleju napędowego na rok 2022- 2023
1.

Oferuje dostawę paliwa w cenie hurtowej netto Orlen dla oleju napędowego Ekodiesel, która będzie podstawą
przeliczeniową.

Od tej ceny oferuję marżę:
Dodatnią – podwyższającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………. zł. Słownie: ………………………………………………

Ujemną – obniżającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………… zł. Słownie: …………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

Cena oferty to wyrażona w złotych marża sprzedawcy, o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona bez
zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel Orlenu publikowana na ich stronie internetowej.
Uwaga: Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może pochodzić od innego dostawcy pod
warunkiem spełnienia polskich norm dla tego typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające
jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów.
Odległość stacji paliw od wyznaczonego punktu przez Zamawiającego: …………………………………………………...
Punkt wyznaczony przez Zamawiającego: Brzesko ul. Solskiego 13 (Siedziba Firmy RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.) Dane
współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego - 49°58'52.79"N, 20°36'47.99"E Uwaga: Odległość należy podać w
kilometrach, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku.

_________________________________________________________________________________________
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000127961, NIP: 869 000 30 31, Kapitał zakładowy: 78 372 000,00 zł.
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Oświadczam/y, że jako Oferent:
•
Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności,
•
Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
•
Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•
Posiadam aktualną rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze sądowym (handlowym), bądź
w ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem oraz dokumenty, posiadam uprawnienia do reprezentowania firmy Oferenta.
Oświadczam, że jako Oferent, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat, przed wszczęciem postępowania wykonałem wszelkie zamówienia, a także,
że wykonałem je z należytą starannością i nie wyrządziłem szkody.
Oświadczam, że w odniesieniu do mnie jako Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono
upadłości.
Oświadczam, że jako Oferent nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub
że uzyskałem przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
Oświadczam, że jako Oferent (osoba fizyczna), a w przypadku osób prawnych urzędujący członkowie władz firmy nie
byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na mnie jako Oferenta
(przedsiębiorcę) kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
Oświadczam, że zapoznałem się, z otrzymanym od Zamawiającego, Zaproszeniem do składania ofert oraz uzyskałem
informacje konieczne do przygotowania oferty,
Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalenia zawarte we wzorze umowy załączonym do Zaproszenia do składania ofert
i zobowiązuję się taką umowę podpisać w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze mojej oferty,
Oświadczam, że uważam się za związanie niniejszą ofertą na czas wskazany z Zaproszeniu do składnia ofert.

Podpisał:
……………………………………….
(upełnomocniony przedstawiciel)

