
Zata.cznik nr 1 do zaproszenia

(pieczec adresowa Wykonawcy)

FORMULAR2 OFERTY

ZAMAWIAJACY: Muzeum Pomorza Srodkowego w Siupsku
76-200 Sfupsk, ul. Dominikahska 5-9
faks:598426518
e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

wojewodztwo:

fax:
adres e-mail:..

reprezentowany przez:

i$, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpowiadajac na zaproszenie do sktadania ofert na : „ Dostawa paliwa • oleju napqdowego • PN-EN 590 w
ilosci 7000 Htrow do 3 samochodow bqdqcych wtasnosciq Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku
oraz dostawa oleju opatowego w szacunkowej ilosci 20 000 Htrow" dla potrzeb Muzeum Pomorza
Srodkowego w Stupsku w 2019 r. w systemie bezgotowkowym, w terminie od dnia 01.01.2019r. do dnia
31.12.2019 r.

przedkfadamy niniejsza. ofert§, oswiadczajac jednoczesnie, ze zrealizujemy zamowienie zgodnie z wszystkimi
warunkami zawartymi w zaproszeniu.

OFERUJEMY:

wykonanie catego przedmiotu zamowienia (czesc I i czesc II) za Jqczna. cen? szacunkowa.:
netto zf + podatek VAT % tj zl

brutto (z podatkiem VAT) z\e brutto: ),

I Wykonanie dostawy oleju napedowego 7000 litrow (czesc I) za la^czna^ cene szacunkowa^:

netto z\ podatek VAT %tj zl

brutto (z podatkiem VAT) zi

(stownie brutto: ),
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wysokosc upustu: zt
(slownie:

do wyliczenia ceny oferty za olej nap^dowy przyjfto nast?puja_ce dane:
ztzal I oleju napedowego - % upustu = zt/1I oleju nap?dowego x 7000

II wykonanie dostawy oleju opatowego 20000 litrow (czesc II) za ta^czna. cen$ szacunkowa:

netto zt + podatek VAT %tj zt
brutto (z podatkiem VAT) zt

(stownie brutto: ),

OSWIADCZAMY, ZE:

1) Zapoznalismy si? z zaproszeniem i nie wnosimy do niej zastrzezeh.

2) Przedmiot zamowienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi zaproszeniu.
3) Uzyskalismy niezb?dne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

4) Posiadamy niezb^dna, wiedz? i uprawnienia do wykonania zamowienia.

5) Przedmiot zamowienia wykonamy zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami prawa.
6) Cena oleju opatowego oraz przyznany Zamawiajapemu upust za olej nap?dowy maja^ charakter staty - nie ul

zmianie przez caty okres realizacji zamowienia.

7) Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
8) Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiacym zatacznik nr 3 do zaproszenia.

9) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy si? do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10) Spelniamy warunki udziatu w post?powaniu okreslone w zaproszeniu. W tym celu przedkladamy koncesj? oraz
wykaz stacji paliw.

Zatacznikami do niniejszei oferty sa:

1

2

3. .

dnia
(miejscowosc) (podpis i pieczatoa uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)
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