Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………
(pieczęć firmy)

OFERTA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………...
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...
NIP: …………………………………

REGON: ……………………………………

Tel.: …………………………………

Fax …………………………………………

2. Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy
Zaręby Kościelne w roku 2014 wg niżej wymienionych szacunkowych ilości:
 olej napędowy – 27 000 litrów
 benzyna – 1 200 litrów
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy
się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymogami
Zamawiającego.

3. Cena oferty:
Olej napędowy:
 cena zakupu brutto na dzień złożenia oferty …………….. zł. /dm3
 rabat Wykonawcy

………………

 cena sprzedaży brutto …………………… zł./dm3
słownie: …………………………………………………………………………………………
Benzyna bezołowiowa 95:
 cena zakupu brutto na dzień złożenia oferty …………….. zł. /dm3
 rabat Wykonawcy

………………

 cena sprzedaży brutto …………………… zł./dm3
słownie: …………………………………………………………………………………………
Razem wartość zamówienia:
 olej napędowy – 27 000 litrów x ………….zł = …………..…………. zł brutto
 benzyna – 1 200 litrów x …………….. zł = ………………….… zł brutto

Ogółem: …………………………………………….
Słownie: ……………………………………………………………………………
4. Paliwa będą sprzedawane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w dniu tankowania,
pomniejszone o stał rabat w wysokości ………… . Wysokość udzielonego rabatu będzie
obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

5. Termin wykonania:
Przedmiot

zamówienia

zobowiązuje

się

wykonać

w

terminie

do

dnia

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

6. Termin płatności:
Akceptujemy termin płatności: do 21 dni od dnia doręczenia faktury.

7. Stacja paliw zlokalizowana jest /adres, ulica ……………………………………..…………………………
w odległości ……... km od siedziby Zamawiającego.

8. Oświadczam, że wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym
oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

9. Oświadczam, że:
zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
akceptuję wzór umowy.

9. Kontakt:
Uprawnionym do kontaktu z zamawiającym jest ……………………………………………………………………
tel ………………………………………….. e-mail …………………………………………

.....................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup

paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby Kościelne , oświadczam, że
spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej
dalej ustawą, dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis
wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 3
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup
paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby Kościelne , oświadczam, że brak
jest podstaw do wykluczenia mnie, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), z
powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis
wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 4
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup paliwa do
pojazdów będących własnością Gminy Zaręby Kościelne, oświadczam, że przynależę/nie
przynależę do grupy kapitałowej1 zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie
dotyczy*

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis
wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
wykonawcy)

1

Niepotrzebne skreślić.

UMOWA Nr …….
zawarta w dniu ……………2013 roku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy GMINĄ Zaręby Kościelne ,

ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

reprezentowaną przez:
………………………………………………
przy kontrasygnacie:
…………………………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a …………………………………………………………………………..………
reprezentowaną przez: ………………………………………..……….
zwanego dalej WYKONAWCĄ
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby
Kościelne w roku 2014 wg niżej wymienionych ilościach:
 olej napędowy – 27 000 litrów
 benzyna – 1 200 litrów
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania
podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie.
3. Wykonawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr
221, poz. 1441) w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw
ciekłych.
4. Wykonawca oświadcza że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem
uprawnień do wykonania przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą
cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującą na stancji benzynowej w dniu tankowania
pomniejszona o rabat wskazany w ofercie.

2. Łączne wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi:
Olej napędowy –……………………..zł brutto
Benzyna - ………………………………zł brutto
§3
1. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy, paliwa w ilości
wyżej wskazanej lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrze. W przepadku

nie

wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanych w SIWZ, Zamawiający
ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji
finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu
zamówienia mniejszej ilości paliwa niż określona w § 1 pkt.1 niniejszej umowy
§4
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego. NIP Zamawiającego 759-162-49-24
2. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT), od chwili
zmiany podatek w nowym wymiarze będzie doliczany do dotychczasowych stawek netto,
bez konieczności zmiany umowy.
3. Zapłata następować będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego poleceniem
przelewu na rzecz wykonawcy.
§5
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2014 r.
§6
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz samochodów
uprawnionych do tankowania paliwa oraz. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania.

§7
1. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:
1) SIWZ przedmiotowego przetargu,
2) oferta wykonawcy,
2. Wymagania określone choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla
wykonawcy tak jakby zawarte były w umowie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

