Nasz znak DAI...3226........./12
Dotyczy:

Kostrzyn nad Odrą, 30.10.2012 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę

1.

Przedmiot zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 5000 litrów, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2001.
Miejsce dostawy : kotłownia na osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą.
Rodzaj dostawy: jednorazowo.
Termin dostawy: w ciągu 3 dni roboczych od wysłania zamówienia faksem lub elektronicznie.
Warunki płatności: w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Prosimy o złożenie oferty, na załączonym formularzu.
Pozostałe warunki zamówienia:

1.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

2.

Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a wybranemu Dostawcy prześle zamówienie drogą faksową lub elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

3. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 10 dni od dnia złożenia.
4. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie
spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i dostawcy, czyli: wyjaśnienia i uzupełnienia ofert mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną a następnie pocztą.
6. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym stanowiącym ofertę należy złożyć:
a. Odpis z właściwego rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej
b. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. , nr 89, poz. 625 ze zm.)
c. Dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia normę PN-C-96024:2001.
Na ofertę oczekujemy do dnia 05.11.2012 r. do godz. 13:00. Ofertę można przesłać faksem na nr 95 727 96 01, elektronicznie na adres: mzk@kostrzyn.pl oraz koniecznie dosłać w oryginale.
Z poważaniem

Wykonawca: .........................................................

Miejskie Zakłady Komunalne

adres: ...................................................................

Spółka z o. o.

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

ul. Kopernika 4a

NIP: .......................................................................

66-470 Kostrzyn nad Odrą

nr tel/faks ...............................................................
adres e-mail: .........................................................

OFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe, niniejszym oferuję dostawę oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2001, w ilości 5000 litrów za cenę netto:
............................................. zł
słownie: ......................................................................... złotych, powiększone o należny podatek VAT
23% w kwocie ................................. zł, razem brutto ............................................................ zł.
Cena zawiera transport i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

...........................................................................
Miejscowość,
data

..................................................................
podpis Wykonawcy

