Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
na dostawę:
„Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr telefonu/faks
nr NIP
nr REGON

Oferujemy:
a) Dostawę oleju opałowego
za cenę:
1. Cena netto producenta za 1 m³ w dniu 25.01.2018 r.

....................... zł

2. Marża Wykonawcy za 1 m³

....................... zł

albo
Upust Wykonawcy za 1 m³

....................... zł

3. Cena brutto Wykonawcy za 1 m³ (zawierająca marżę albo upust oraz podatek VAT)
....................... zł
(słownie: .................................................................................................................... złotych

b) Dostawę oleju napędowego
za cenę:
1. Cena netto producenta za 1 m³ w dniu 25.01.2018 r.

....................... zł

2. Marża Wykonawcy za 1 m³

....................... zł

albo
Upust Wykonawcy za 1 m³

....................... zł

3. Cena brutto Wykonawcy za 1 m³ (zawierająca marżę albo upust oraz podatek VAT)
....................... zł
(słownie: .................................................................................................................... złotych

Łącznie za dostawę oleju opałowego i oleju napędowego
Cena łączna brutto Wykonawcy za 1 m³ (zawierająca marżę lub upust oraz podatek VAT)
....................... zł
(słownie: .................................................................................................................... złotych

Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności
oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę,
c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
d) akceptuję dołączony do SIWZ wzór umowy.

Załącznikami do oferty są:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 2

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na dostawę:
„Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego”
spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 3

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę na dostawę:
„Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 4

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ SPRZĘTU

L.p.

Wykaz sprzętu, jaki zostanie wykorzystany w czasie realizacji
przedmiotu umowy

Do powyższego wykazu należy dołączyć aktualne świadectwo legalizacyjne układu dystrybucyjno
- pomiarowego.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 5

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych)
Składając ofertę na dostawę:
„Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego”

jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam, iż w stosunku do
właściciela firmy:

………………………………………

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 6
UMOWA (projekt)
Zawarta w dniu .................. r. w Gostyniu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad
Kanią 77
reprezentowaną przez:
Jerzego Pogorzelskiego - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą”
a
.........................................................
reprezentowaną przez:
.............................................. - .......................................
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”
o następującej treści:
§1
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy:
- oleju opałowego o szacunkowej ilości 32m³, spełniającego co najmniej parametry jakościowe
zgodne z Polską Normą PN-C-96024,
- oleju napędowego o szacunkowej ilości 28m³, spełniającego co najmniej parametry
jakościowe zgodne z Polską Normą PN-EN 590.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§2
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie do końca 2018 roku, według zamówienia
złożonego przez Odbiorcę.
Zamówienie będzie każdorazowo składane na piśmie drogą faksową po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym.
Do prowadzenia rozmów
Spółka upoważnia
………………………….. .
Dostawa odbywać się będzie transportem Dostawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia
zamówienia.
Minimalną ilość jednorazowej dostawy określa się na 7 m³.
Dostawa odbywać się będzie autocysterną wyposażoną w układ dystrybucyjno - pomiarowy
do wydawania paliwa z automatycznym przeliczeniem do temperatury referencyjnej w 15º
C, potwierdzona wydrukiem.
Dostawca do każdej dostawy zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
- wydruk z dostawy,
- świadectwo jakości wyrobu,
- komunikat cenowy producenta z dnia dostawy, ogłaszany na stronach internetowych.

§3
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za każdorazową dostawę, cenę zgodną z ceną
przedstawioną w formularzu ofertowym tj:
- cena brutto za 1 m³ oleju napędowego
.................. zł
(cena zawiera marżę albo upust oraz podatek VAT)
- cena brutto za 1 m³ oleju opałowego
.................. zł
(cena zawiera marżę albo upust oraz podatek VAT)
2. Ceny określone w ust. 1 będą ulegały zmianie, zgodnie ze zmianami cen producenta,
ogłaszanymi w komunikacie cenowym z dnia dostawy.
3. Marża albo upust w stosunku do ceny producenta, za 1 m³ oleju opałowego wynosi ........ zł,
jest stała i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy tj. 31.12.2018 r.
4. Marża albo upust w stosunku do ceny producenta, za 1 m³ oleju napędowego wynosi ........
zł, jest stała i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy tj. 31.12.2018 r.
5. Faktura za dostawę oleju opałowego albo oleju napędowego będzie zawierała:
- ilość dostarczonych m³,
- cenę netto za 1 m³ (cena netto producenta z dnia dostawy + marża albo upust)
- wartość netto
- podatek VAT
- wartość brutto
6. Termin płatności faktur ustala się na 14 dni od daty doręczenia faktury.
7. Brak zamówień ze strony Odbiorcy lub zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego albo
oleju napędowego w całym okresie obowiązywania umowy niż wskazana w § 1, nie stanowi
podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Dostawcę.
8. Wydanie paliwa nastąpi po sprawdzeniu danych personalnych osoby odbierającej z
wykazem osób upoważnionych do składania zamówień, odbioru paliwa, wystawiania
oświadczeń na odbiór oleju opałowego, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz kartą
wzoru podpisu stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
§4
Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozpatrywał będzie
sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
DOSTAWCA

ODBIORCA

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………..

...................................................
/pieczęć firmowa/
UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad
Kanią77
jako Zarząd Spółki niniejszym upoważniamy niżej wymienione osoby do składania w imieniu
Spółki oświadczeń o przeznaczeniu zakupionego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Gostyniu Spółka z o.o. od ………………………………………………………. oleju
opałowego na cele uprawniające do stosowania obniżonych stawek akcyzy, a także do odbioru
paliw i faktur oraz składania zamówień:
1. .......................... legitymujący się dowodem osobistym nr ………………. wydanym przez
……………….. w dniu ………………
2. .......................... legitymujący się dowodem osobistym nr ………………. wydanym przez
……………….. w dniu ………………
Niniejsze upoważnienie jest ważne do odwołania.
Oświadczamy, iż o odwołaniu lub jakiejkolwiek zmianie treści upoważnienia powiadomimy na
piśmie, przedstawiając w przypadku zmiany treści upoważnienia, nowe upoważnienie.

……................................................................
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
ze wskazaniem pieczątek funkcyjnych/

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………………..

Karta wzoru podpisu osób uprawnionych do składania zamówień, wystawiania oświadczeń,
odbioru oleju napędowego i oleju opałowego oraz odbioru faktur w imieniu Odbiorcy:

l.p.
1
2

Imię i Nazwisko

Nr dowodu osobistego

Czytelny podpis

