
ZP.212.07.2018
                                                                                                                      Załącznik nr 5
                               FORMULARZ OFERTOWY
             
Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony:

Dostawa ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału
Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.

Zamawiający  :
    Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. J. Spychalskiego 34 , 61-553 Poznań.

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

....................................................................................................................................................
                         (Wykonawca - pełna nazwa i siedziba,  NIP, REGON )

….............................................................                …...................................................................
czytelnie -  adres e-mail do kontaktów                   numer telefonu

Oferujemy   wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

- 1 litra gazu płynnego propan techniczny dla celów grzewczych :

netto :  ......................................... + VAT  ........................... brutto ..............................
  
Słownie
brutto : ............................................................................................................................

- 120 000,00 l   gazu płynnego propan techniczny dla celów grzewczych

netto :  ......................................... + VAT  ........................... brutto ..............................
  
Słownie
brutto : ............................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że :
1.  Producentem /  importerem* oferowanego  gazu płynnego propan techniczny dla  celów
grzewczych ,  który  będzie  dostarczany  w  przypadku  wyboru  oferty  w  okresie  realizacji
zamówienia jest: 

....................................................................................................................................................
Nazwa producenta / importera* 

....................................................................................................................................................
Siedziba producenta / importera* 

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
3. Uważamy się za związanych ofertą  na czas określony w siwz.
4. Zawarty w materiałach wzór treści umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według tego wzoru w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



5. Oferujemy wykonanie   przedmiotu zamówienia w terminie określonym w siwz.
6. Zamawiane sukcesywnie partie gazu będziemy dostarczać transportem na własny koszt,
w terminie.................................godzin od złożenia zamówienia.
7. Oświadczamy iż udzielamy rabatu na cały okres realizacji zamówienia w wysokości: 

a).............% ceny  producenta 

8. Oświadczamy iż  naliczymy marżę w wysokości:
 
b)….........% ceny producenta
8. Oświadczamy wykonawcy, że oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w siwz.
9.Wybór  naszej  oferty  będzie/nie  będzie* prowadził  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
Powyższy  obowiązek  podatkowy  będzie  dotyczył:  ................………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
objętych przedmiotem zamówienia,  a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
………………………………………………………………………………… zł.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio
pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu i zapoznałem te osoby z klauzulą informacyjną załączoną przez Poznańskie
Ośrodki  Sportu  i  Rekreacji  do  dokumentacji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  o
udzielenie zamówienia publicznego.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10.  Oświadczam,  iż  zgodnie  z   obowiązująca  w Polsce  definicją  małych  i  średnich  firm
zawartej w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Firma nasza
należy do kategorii:
mikroprzedsiębiorstwa, 

małe przedsiębiorstwa ,

średnie przedsiębiorstwa*

 ........................, dnia ...........................                        .............................................................
                                                                                                     (pieczątki  imienne i podpisy osób uprawnionych
                                                                                                                do reprezentowania wykonawcy)

 


