Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY OFERTY
dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach
Kochłowy 1
63-500 Ostrzeszów
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego NA DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEFO LEKKIEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
KOCHŁOWACH składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy dostawę oleju opałowego za cenę:
Przedmiot
zamówienia

Szacun
kowa
ilość w
L

1

2

Olej
opałowy
lekki

17 500

(1L ) netto
w zł.
wg cen
producenta
na dzień
03.12.2021r.

Kwota netto
marży lub
upustu za
1L oleju
opałowego
w relacji do
ceny
producenta
(wyrażona
do dwóch
miejsc po
przecinku)

netto w zł.
za 1L oleju
opałowego
powiększona
o marżęlub
pomniejszon
a o upust.

3

4

Cena
jednostkowa

…………zł
.

Marża:
…………zł
.
lub

Cena

Wartość
oferty netto
Kol 2 x kol. 5)
(wyrażona do
dwóch miejsc
po przecinku)

Stawka
podatk
u
VAT
%

Wartość
oferty brutto
(kol.6
+..%VAT)
(wyrażona do
dwóch miejsc
po
przecinku)

5

6

7

8

…………zł
.

…………zł.

…..%

……….zł.

jednostkowa

upust:
…………zł
.

……….zł.
RAZEM:

Wartość brutto …………………………………zł. (zgodnie z kol. 8 tabeli)
Słownie: ……………………………………………………………………………………………zł.
Powyższa cena zawiera koszty dostawy i rozładunku oleju opałowego na wskazane przez
Zamawiającego miejsce.
Zaproponowana przez Wykonawcę marża lub upust ( od 1 L oleju opałowego przy minimalnej
dostawie 1000 L) są wartością stałą i nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy.
Podana ilość oleju opałowego, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej
zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w
szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany w
zamówieniu ilości dostaw przez Zamawiającego.
Uwagi dotyczące druku „Formularz cenowy oferty”
1. Wszystkie wartości określone w „Formularzu cenowym oferty” oraz ostateczna cena oferty
winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są
następujące:
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę”, tzn., że np. wartość 0,145 musi zostać zaokrąglona
do 0,15


w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół”, tzn., że np. wartość 0,144 musi zostać zaokrąglona do
0,14

……………………………….
miejscowość, data

………..…………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
do podpisania oferty

