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Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ 

OFERTOWY 
 

 

pieczęć firmowa 

 

Nazwa zamówienia :  Dostawa paliw płynnych. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  PN 11/D/2017 

 

Przyjmując wszystkie określone w dokumentacji przetargowej (SIWZ) warunki składam 

poniższą ofertę: 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 
  

Pełna nazwa Wykonawcy: 

   ……………………………………………………………………………. 

 

   ……………………………………………………………………………. 

 

Dane rejestrowe: 

   ……………………………………………………………….…………… 

 

   ………………………………………………………………….………… 

 

NIP:  …………………………………………………………………………………. 

 

REGON: …………………………………………………………………………………. 

 

kod pocztowy: ……..-……………… miejscowość: …………………………………….. 

 

ulica: ………………………………… nr: …………. 

 

Województwo: ……………………………………… powiat: …………………………………….. 

 

nr telefonu: ………………………………… nr faksu: …………………………………… 

 

adres e-mail: ……………………….......... adres strony www: ..………………………………… 

 

2. Oświadczamy, że oferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji 

prowadzonego postępowania, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do jego wykonania.  

 

1) OFERUJEMY: realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z opisanymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz określonych w niniejszej ofercie, a 

mianowicie : 

 

 Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto: ……………………. PLN,  

 

 Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto  …………………… PLN. 

2)  Cena powyższa obliczona została w następujący sposób: 

 



2 

 

 

 

Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 
Cena netto za 

1 litr paliwa w zł 

w dniu 
4.05.2017r. 

pomniejszona o 

stały rabat 

Ilość 
litrów 

Wartość 

netto 

(kol.3x4) w 

zł 

Podatek od towarów i 

usług 
Wartość brutto 
(kol. 5 + 7) w zł 

Stawka 
(%) 

Wartość 
w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Etylina 

bezołowiowa 
Pb-95 

 1000     

2. Olej napędowy  25 000     

 

3)  Oświadczamy, iż udzielony zostaje w okresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego 

w SIWZ , stały rabat (N) w cenie jednostkowej: 

• etyliny 95 bezołowiowej  wynosi: Cj etyliny 95 bezołowiowej: N = .................... zł.  

• oleju napędowego wynosi: Cj oleju napędowego: N = .................... zł.  

 

4)  Oświadczamy, że posiadamy stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby 

Zamawiającego, tj. (dokładny adres): ……………………………………….......  – odległość 

od siedziby zamawiającego: ………………km. 

 

5) Oświadczamy, iż w przypadku przyznania nam do realizacji zamówienia objętego SIWZ, 

zobowiązujemy się do utrzymania podanego rabatu przez cały okres obowiązywania umowy 

zawartej z Zamawiającym. 

 

6) Oświadczamy, iż ceny jednostkowe ustalone dla realizacji dostaw - etyliny 95 bezołowiowej, 

oleju napędowego, podane przez nas w niniejszym formularzu cenowym, mogą ulec zmianie 

wyłącznie w przypadku wzrostu cen u ich Producenta, co zostanie udokumentowane na 

żądanie Zamawiającego. 

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów oraz adres korespondencyjny 

 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Adres 

 

 
Nr tel./fax 

 

 
Adres e-mail 

 

 
4. W treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą „TAJNE”: 

 

................................................................................................................................. 
W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać. 

 

5. Czas realizacji zamówienia 

Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.05.2018 r. 
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Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” 

6 Okres gwarancji i rękojmi 

Oświadczam, że warunki gwarancji i rękojmi, przyjmujemy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami określonymi w umowie przez Zamawiającego oraz SIWZ.  
 

7. Okres związania z ofertą 

Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu 

złożenia oferty. 

 

8. Oświadczenia 

Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy 

oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

 - całość zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców. 
 

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

 

1)   …………………………………………………………, 

 

2)   …………………………………………………………, 

 

3)   …………………………………………………………, 

 

4)   …………………………………………………………., 

…………………………………………… 
/pieczęci i podpisy osób upoważnionych/ 

 


