
Załącznik nr 1 do siwz 

....................................................
pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

„sukcesywna dostawa 117 000 L paliwa lotniczego JET A-1”

Ja(My)  niżej podpisany(ni)

...........................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz

...........................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

I . zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i  na warunkach płatności określonych 
w siwz:

za łączną cenę: ...................................................................... zł brutto*

*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

II. wykonawca:

1. wykona przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. zapoznał się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnosi (wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując 

warunki w nich zawarte;
3. akceptuje  wzór  umowy  z  załącznikami  (załącznik  nr  7  do  siwz) i w przypadku wybrania jego oferty 

zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego;

4. powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   
.........................................................................................................................................................................................* 
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców proszę  wypełnić powyższy punkt);

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

IV. oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …...

V. Dane wykonawcy:

a) NIP:               .....................................................

b) REGON:        .....................................................

c) Telefon          .....................................................

d) Faks               .....................................................

e) nazwa banku: ....................................................

f) nr konta:        .....................................................

g) adres mailowy …...............................................

VI. Dane niezbędne do ewentualnego udziału w aukcji elektronicznej – MUSZĄ być tożsame z danymi wskazanymi 

w złożonej ofercie:

1. Nazwa wykonawcy …...........................................................................................................................

2. Adres mailowy ......................................................................................................................................

3. Adres:

ul...................................................
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numer domu ….............................

numer mieszkania.........................

kod pocztowy................................

miasto............................................

4. Adres do korespondencji:

ul...................................................

numer domu ….............................

numer mieszkania.........................

kod pocztowy...............................

miasto..........................................

5. Osoba/y uprawnione do udziału w aukcji imię i nazwisko (osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

….......................................................................................................................................................................

6.  Jestem/nie  jestem*  zarejestrowany  na  platformie  aukcyjnej  UZP  (w  przypadku  zarejestrowania  uaktualnić 

informacje podane w formularzu rejestracyjnym UZP o dane określone w pkt V)

* niewłaściwe skreślić

   ..................................................                                   .......................................................................................
      Miejscowość, data                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                              w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
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