
Załącznik nr 2

OFERTA

Firma: .............................................................................
.............................................................................

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliw
płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na
stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w
Radomiu”.

1. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi oferujemy wykonanie
przedmiotu
zamówienia za cenę brutto:............................. PLN brutto,słownie…....................................
............................................................................................................................. ................PLN

( należy wpisać wartość z pola RAZEM formularza cenowego )

2. Oświadczamy, że na terenie województwa mazowieckiego posiadamy
................stacji paliwowych akceptujących rozliczenia przy pomocy kart flotowych.

3. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia będzie realizowana w terminie
do 21 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmować
należności z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanych w tym okresie. Ustalone
są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego. Za termin dokonania płatności uważa się datę
uznania rachunku.

5. Posiadamy w granicach administracyjnych miasta Radomia co najmniej 2
stacje paliw czynnych całą dobę, w tym jedną oddaloną od stacji RCKiK w Radomiu
nie więcej niż 5 km, obsługujące rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart
flotowych i oferującą w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw.

6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie
koszty wykonania zamówienia, w tym również koszt wydania nowych kart flotowych.

7. Oferowane przez nas paliwa odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 590
oleju napędowego ON i zgodne są z wymaganiami Rozporządzenie ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680).

8. Jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się sprzedawać
paliwo w sieci podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą naszej karty
paliwowej.



9. Zgadzamy się podtrzymać tę Ofertę przez okres 30 dni od daty złożenia
oferty, oferta pozostanie ona dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym
czasie przed upływem tego terminu.

10. Stwierdzamy, że spełnimy warunki określone w Zaproszeniu do złożenia
oferty.

11. Zobowiązujemy się podpisać umowę bez zwłoki, w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu i terminie.

12. Składamy własny wzór umowy, który został zaparafowany.

13. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest/są:

…………………………………………. telefon kontaktowy: ..........................................

...................., dnia ...................... ............................................................
pieczątka/i imienna/e i podpis/y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy


