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załącznik nr 1 do siwz

(Pieczęć adresowa wykonawcy )

...................................................................
/telefon/
...................................................................
/fax/
...................................................................
/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP ..........................................
REGON ....................................

O F E R T A   P R Z E T A R G O W A 
                                                                                                                                            

           URBIS Spółka z o. o.
                                                                                                                      w Gnieźnie

                        ul. Chrobrego 24/25
62 – 200 Gniezno

Nr sprawy ZP –URB - 1/2019

               Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym 

ogłoszonego  na stronie internetowej Spółki www.urbis.gniezno.pl, Urzędzie Publikacji Unii
Europejskiej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przedkładamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na dzień składania ofert za cenę:  
 Cena zamówienia .

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość

dm3

Wartość
netto

zł

Równowartość 
podatku VAT ......%

Wartość
brutto

zł
1. Olej napędowy 

(ON)
274 000

2 Benzyna PB 98 1300 

Do ustalenia ceny przyjęto stałą marże/upust kwotową/y w wysokości:

a. Olej napędowy - .......................zł/ dm 3.
b. Benzyna PB 98 - …………….. zł / dm 3

Oświadczamy, że przyjęta marża/upust będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  ( Dz. U.  z 2018r., poz. 419 z późniejszymi zmianami ).

3. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

http://www.urbis.gniezno.pl/
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Lp. Elementy dodatkowe   Liczba 

1. warunki płatności –fakturą VAT w cyklach 15 dniowych 
do której zostanie załączona asygnata wydanego paliwa 
wraz z świadectwem jakości, i kserokopią faktury 
dostawy paliwa wystawioną przez dostawcę.

liczba dni 
kalendarzowych  ............
. od daty wpływu faktury
VAT.

2. termin wykonania zamówienia . od dnia ........................
do dnia ........................

3. Miejsce tankowania (adres stacji). adres: ul. .....................................
nr. ................

adres: ul. .....................................
nr. ................

4. Stacja Paliw na terenie miasta Gniezna,  którą 
zobowiązujemy się ją utrzymać w trakcie trwania 
umowy.

Tak/nie ………………………….

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z pełną dokumentacją
przetargową. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy
ich treść.
5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą  60 dni.  
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  poz. 1986 z 2018 r.)  
wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie 
były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.
7. Oświadczamy, że wadium w wysokości   ...................... zł zostało wniesione w 
dniu ................w formie .............................................................................
W przypadku wystąpienia  okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać  roszczeń do wniesionego wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu (przelew na wskazany rachunek), prosimy zwrócić na konto 
nr ………............................................................................................................................
w banku ............................................................................................................... .
8.  Dostawy  objęte zamówieniem wykonamy bez udziału podwykonawców.
9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty
nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia i
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)
12. Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr. .....      do nr. .................. .
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13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
                                                                                                        
Podpis: .....................................................................................      
.....................................................................................      ------------------------------------------
.....................................................................................         /pełnomocny przedstawiciel oferenta/

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


