Załącznik nr 1

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

„Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C”
w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

ODBIORCA: ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
Odbiór paliwa będzie na wybranej stacji paliw CPN , na terenie miasta Ciechanów.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie do 14 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Realizacja 5 kursów na prawo jazdy Kategorii C
zakończy się 30.12.2018.
SPOSÓB ZAPŁATY: Transakcje bezgotówkowe na podstawie wystawionych WZ, płatne 2 razy w miesiącu na
podstawie wystawionych faktur : 14 i ostatniego dnia miesiąca, z terminem płatności – 14 dni.

Lp.
1

Nazwa: Paliwo i
materiały
eksploatacyjne do
prowadzenia jazd
na kursie prawa
jazdy Kategoria C
Paliwo typu: olej napędowy -

Ilość
6 120

Jedno
stka
miary
litr

Załącznik nr 2

…………………………………
Pieczęć wykonawcy
OFERTA CENOWA
Nawiązując do zaproszenia RPMA.10.03.04/KC/01/2017 z dnia 05.09.2017 na:
„Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C”
w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferuje realizację przedmiotu zamówienia :

1. NASZA CENA DETALICZNA /BRUTTO/ 1 LITRA OLEJU NAPĘDOWEGO NA DYSTRYBUTORZE WG
CEN OBOWIĄZUJĄCYCH W DNIU

06.09.2017R. WYNOSIŁA................................ ZGODNIE Z

ZAŁĄCZONYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI CENĘ PALIWA W DANYM DNIU

(06.09.2017R.) NA DYSTRYBUTORZE STACJI PALIW W KTÓREJ PLANOWANE JEST TANKOWANIE
POJAZDÓW TJ. W

…………………………………… NA UL.

.......................................................
2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ ZASTOSOWAĆ STAŁY RABAT KWOTOWY W WYSOKOŚCI:
- OLEJ NAPĘDOWY ON - …………………………….. /NA 1 LITR/
3. PRZEWIDYWANA CENA OFERTOWA WYNOSI:
A)

SZACUNKOWE ZUŻYCIE PALIWA W LITRACH - 6 120

B)

CENA DETALICZNA W ZŁ BRUTTO ZA 1 LITR NA DZIEŃ 06.09.2017R. WYNOSI …....…..ZŁ

C)

CENA DETALICZNA W ZŁ BRUTTO ZA 1 LITR Z UWZGLĘDNIENIEM RABATU CENOWEGO

WYNOSI..........................................ZŁ.
D)

CENA OFERTOWA W ZŁ (A X C) WYNOSI …...................... …........................

Dane dotyczące - Wykonawcy
Nazwisko i imię/ nazwa firmy:
Numer telefonu:
0/
Adres kontaktowy email:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do jednostki, w
charakterystyce przedmiotu zamówienia,
oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub usługi lub czynności objętych zapytaniem,

oświadczam, że uzyskałem/łam od Zamawiającego wszelkich informacji
niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu;
oświadczam, że zapoznałem/łąm się z zapytaniem i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 60
dni od daty złożenia oferty;
oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

……………..…………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli

1)

W załączeniu dokumenty potwierdzające cenę paliwa w danym dniu na dystrybutorze stacji
paliw, w której planowane jest tankowanie pojazdów
UWAGA:
Wszystkie ceny i wartości muszą być zaokrąglone zgodnie z zasadami matematyki do dwóch
miejsc po przecinku

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z
ZAMAWIAJĄCYM
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani
kapitałowo, przez co rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………
……………….
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

……………………………………dn. _ _._ _.201_r.
(miejscowość)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki 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.

…………………………………
……………….
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

……………………………………dn. _ _._ _.201_r.
(miejscowość)

