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ŚODR.Prz./01/2010.        Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 14 000 EURO 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

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

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

2. Dane dotyczące zamawiającego 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

ul. Piotrkowska 30 , 26-200 Końskie. 

 

3. Zobowiązania wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

 Wykonać dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowej zamawiającego na sezon grzewczy    

1 luty 2010r. - do 31 stycznia 2011r ./wg. zamówień okresowych/. 

Nasza cena w oparciu o cenę hurtową z dnia 13-01-2010r. 

cena netto/litr   .....................................................................................................zł  

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

wysokość marŜy w PLN (oraz w % do ceny hurtowej): ………………………………… 

podatek VAT.......................................................................................................................zł 

cena brutto/ litr.....................................................................................................................zł 

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

 

 

 

4. Oświadczam, Ŝe: 

 [a] - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
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 [b] - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia. 

 [c] - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 [d] - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 

1 i 2 Prawa zamówień publicznych 

 [e] Termin płatności: .............. dni  

 [f] Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie: ………………………………….……. 

 [g] Inne: .............................................................................................................................. 

 

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. ZastrzeŜenie wykonawcy 

NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(imię i nazwisko)  

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


