Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………….
Nazwa, NIP i dokładny adres Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 66 tysięcy litrów olejów napędowego dla
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.
Składam ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
Cena brutto ……………. złotych, (słownie: ………………………………………………………………….) za 1 litr
oleju napędowego łącznie z podatkiem VAT i koszty dowozu.
Cena ta będzie obowiązywała z pierwszą dostawą oleju.
Sposób ustalenia nowej ceny, to wyliczenie współczynnika według ceny internetowej netto zgodnie
z komunikatem cenowym PKO Orlen lub grupy Lotos (internetowa) netto na dzień dostawy dzielona przez cenę
(internetową) netto na dzień otwarcia ofert pomnożona przez cenę brutto wybranej oferty.
W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości ……………… i wszystkie koszty związane z dostawą do punktów
wskazanych przez Zamawiającego.
Termin realizacji zgodny ze specyfikacją.

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszej oferty są
 aktualne zaświadczenie (bądź jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o prowadzeniu działalności
gospodarczej, zgodnie z charakterem zamówienia.
 Wzór umowy parafowany na każdej stronie przez wykonawcę.

……………………....
(Miejscowość, dnia)

………………………………………………………………
(podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych)

Załącznik Nr 2

UMOWA NR ………../2010

Zawarta w dniu …………….. w Radziłowie pomiędzy
Komunalnym Zakładem Budżetowym ul. Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów
Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
Edytę Duchnowską – kierownika Zakładu
a
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………

W oparciu o wybór
o następującej treści:

Wykonawcy

w

trybie

przetargu

nieograniczonego,

została

zawarta

umowa

§1
Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju napędowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w
Radziłowie w ilości – 66.000 litrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty dostawy według rzeczywistych potrzeb.

§2
Realizacja dostawy odbywa się w następujący sposób: Zamawiający lub osoba upoważniona przez niego zgłosi
telefonicznie zapotrzebowanie na olej napędowy, a Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie
2 godzin od zgłoszenia telefonicznego. W przepadku gdy okres realizacji zamówienia obejmuje dzień świąteczny
dopuszcza się przedłużenie terminu o 24 godziny.

§3
Cena jednostkowa brutto ustalona na dzień podpisania umowy wynosi ………….. zł (słownie: ……………..
………………………………………………….) za litr oleju napędowego Wartość obejmuję cenę brutto, należny
wg obowiązujących stawek VAT i uwzględnia dostawę do Zamawiającego.
Cena ta będzie obowiązywała pierwszą dostawę oleju.
§4
1. Strony dopuszczają zmianę ceny po dniu pierwszej dostawy, jedynie w przypadku wzrostu lub obniżki cen
zakupu
oleju
u
producenta
lub
zmiany
obowiązującej
stawki
podatku
VAT.
W takim przypadku Wykonawca przygotuje aneks do umowy, a zmianę ceny 1 litra oleju udokumentuje
poprzez dostarczenie informacji internetowej o cenie z dnia dostawy.
2. Sposób ustalenia nowej ceny, to wyliczenie współczynnika według ceny internetowej netto zgodnie z
komunikatem cenowym PKN Orlen lub grupy Lotos. Cena (internetowa) netto na dzień dostawy dzielona
przez cenę (internetową) netto na dzień otwarcia ofert mnożona przez cenę brutto wybranej oferty.

§5

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczony olej w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT. Powstanie zaległości w płatnościach, nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania
dostawy.
§6
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość oleju parametrach zgodnych z przedłużona ofertą.
2. Przy każdej dostawie na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany wymagana jest potwierdzona
kopia świadectwa jakości, wystawionego przez producenta, dostarczonej partii oleju.
§8
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego oleju Zamawiający zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy oraz sporządzenia protokółu reklamacyjnego.
§9
Spory wynikłe na tle umowy podlegają orzecznictwie właściwego Sądu według miejsca siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy „Prawo zamówień Publicznych”.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 12
Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§ 13
Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie jednego miesiąca ze
skutkiem na koniec miesiąca.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
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