OFERTA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE
na dostawę oleju opałowego
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………..
Strona internetowa ………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr faksu ………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………………………..
REGON …………………………………………………..
Dane dotyczące zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Bobolicka 4
76-010 Polanów
NIP: 669-10-72-702
REGON: 330006122
Tel/fax: 94/3188 600
e-mail: p.wnuklipinska@zozpolanow.pl
1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na “Zakup i dostawę oleju
opałowego lekkiego” dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie w sezonie
grzewczym 2019/2020, składam niniejszą ofertę.
2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w umowie:
Rodzaj
paliwa oraz
nazwa
producenta
paliwa
Olej opałowy
lekki

Cena netto producenta
paliwa za zł/1 litr, na dzień
28.11.2019r.
(A)

Wysokość Marży
(B)

Cena netto w zł/1 litr
paliwa
(C=A+B)

Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena netto za 1 litr oleju opałowego – C.
Cena 1 litra oleju opałowego to: A+B=C
A – jest ceną producenta oleju opałowego za 1 litr w dniu 28 listopada 2019r. wyrażona
w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tej wartości w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia, spowodowaną wzrostem lub obniżką cen ustanowionych przez
producenta, pod warunkiem przedstawienia każdorazowo Zmawiającemu aktualnej
informacji producenta o cenie 1 litra oleju opałowego (dopuszczalna kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem).
B – to wysokość marży Wykonawcy wyrażona w %. Jest to wartość stała w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
C – to cena netto 1 litra oleju opałowego.
Stała marża na 1 litr oleju opałowego obowiązująca przez okres trwania umowy, stanowiąca
różnicę między ceną Wykonawcy, a ceną oleju u producenta oleju wynosi ………………%.
3. Jednocześnie proponuję:
- termin płatności …………………………………..
4. Ponadto oświadczam, że:
a) koszt dostawy wliczony jest w cenę oleju opałowego
b) realizacja zamówienia nastąpi w ciągu …………. godz. od złożenia zamówienia.
c) zapoznałem się z projektem umowy, którą akceptuję w całości bez zastrzeżeń.
d) w razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
e) usługę wykonam z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
także z zasadami bezpieczeństwa (tj. z zachowaniem przepisów BHP przy wykonywaniu
usług w szczególności warunków bezpieczeństwa osób trzecich i mienia) oraz przy użyciu
sprzętu i urządzeń do tego dopuszczonych o sprawnym stanie technicznym.
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie umowy:
6.
……………………………………………………… Tel, kontaktowy, fax …………………………………………..
……………………………………………………… Tel, kontaktowy, fax …………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………………………….

Miejscowość i data

Pieczęć i podpis uprawnionego Wykonawcy

