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Załącznik nr 1 do SIWZ, kod ZP-2/2016      

 
……………………………… 
           pieczęć Wykonawcy 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa:........................................................................................................................................................ 

Siedziba:………………………..………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej: .................................................. 

Strona internetowa: .................................................. 

Numer telefonu: .................................................. 

Numer faksu: .................................................. 

REGON: .................................................. 

NIP: .................................................. 
 
 
II. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu powyżej 209.000 EURO przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015.2164), oferujemy wykonanie Zamówienia i dostawę 2500 
m3 oleju napędowego, oraz  300 m3 benzyny bezołowiowej Pb-95 zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

1) Wartość oferty netto …………………………… zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………); 

 

2) Wartość podatku VAT ……….………………… zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………..……………); 

 

3) Wartość oferty brutto ……………………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….). 
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4) Producentem oferowanego przez Wykonawcę paliwa jest:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

III.  Oświadczamy, że oferowany przez nas  termin płatności faktury wynosi  ……..  dni, licząc 

od dnia dostawy oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

IV. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) oferowany olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa Pb-95 są zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zaakceptowanym 

przez nas wzorem umowy „Umowa dostawy paliw ZP-2/2016”; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zrozumieliśmy jej treść,  nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

4) jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres  60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert; 

5) postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

V. Uznajemy, że wszystkie niżej wymienione załączniki stanowią część naszej oferty: 
( Należy enumeratywnie wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty.  Zamawiający pominie te 
dokumenty, które nie będą wymienione  jako załączniki.)  
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

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

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

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

 

VII. Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

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

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

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

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

 
VIII. Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron. 

 
…………………………………… 
                   (miejscowość, data) 

     ............................................................ 
podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy 


