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                                                                                                                            Załącznik nr 1 do Warunków przetargu 
 
…………………………..………………………… 
                (pieczęć Wykonawcy)  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
 

„Dostawa oleju napędowego” 
___________________________________________________________________________ 
 

I. DANE WYKONAWCY: 
1. Nazwa:  

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

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

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

2. Adres: 
................................................................................................................................................................................................................ 

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

3. Osoby reprezentujące: 

3.1.……………………………………………………… stanowisko…………………………..…..………………..  

3.2.…………………………….…………….....……… stanowisko…………………….……..……………………. 
5. Numer identyfikacji podatkowej NIP: ................................................................................................................. 
6. REGON:………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

7. Nr faxu.:  ……………………………….………..…… Nr tel.:  ………………………………………………………….. 
8. Adres e-mail.:…………………….....................................................................................................................................…... 

     9.   Adres strony internetowej, na której są dostępne dane ewidencyjne o Firmie   
           Wykonawcy w formie elektronicznej: 

 
www.ems.ms.gov.pl*    lub www.prod.ceidg.gov.pl*    lub inna ...........................................* 

*niepotrzebne skreślić 

   II.    OFERTA: 
Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa oleju napędowego” w 
zakresie określonym w Warunkach przetargu oraz projekcie umowy. 
 
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę ofertową: 

netto…………………………………… ..................  zł. 
słownie:.....  ..................................................................................................................................... zł. 
podatek VAT w wysokości 23%  ..................................................................................................... zł. 
słownie:.....  ..................................................................................................................................... zł. 
brutto………………………………………………………………… .............................................. zł. 
słownie:.....  ..................................................................................................................................... zł. 
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2. Całkowita wartość oferty została wyliczona zgodnie z poniższą tabelą tj.: 
 

 
 

Rodzaj 
paliwa 

Cena Producenta: Cena 
netto za 1litr 
oferowanego oleju 
napędowego aktualna na 
dzień ……….,   ustalona 
zgodnie z serwisem 
internetowym ……….. 
……………………. w 
odniesieniu do oleju 
napędowego  

 
Stały upust 
Wykonawcy 

 

 
Cena Wykonawcy: 
Cena netto za 1 litr 
oferowanego oleju 
napędowego (z 
uwzględnieniem 
upustu) 

 
Zamawiana 

liczba 
szacunkowa 

oleju 
napędowego 

 
Wartość netto 
zamówienia 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 
 
 

Olej 
napędowy  

 
 

……………………zł/l ……………………zł/l ……………………zł/l ……….. 
litrów  ……………………zł 

  
Kwota podatku VAT 23% 

 

 
……………………zł 

 
Cena oferty brutto 

 

 
……………………zł 

Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. 

Zamówienie zobowiązuje/my się wykonać w terminie określonym w Rozdziale 3 Warunków 
przetargu 
Wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy w dniu ……………… 

w formie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

III. OŚWIADCZENIA. 
 Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami Warunków 

przetargu oraz projektem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 
 Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia 

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę wg projektu 
załączonego do Warunków przetargu, w siedzibie Zamawiającego i w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam/y, że posiadam/y wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i 
znane są mi/nam warunki udzielenia zamówienia. 

 Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień lub kwalifikacji oraz zobowiązujemy się do przedstawienia ich 
na każde żądanie Zamawiającego. 

 Oświadczam/y, że w cenie jednostkowej netto zostały uwzględnione wszystkie koszty za 
wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

 Deklarujemy stałość cen przez cały okres trwania umowy 
 
 
 

........................................................ 
(podpis osób/y uprawnionych do 

                 składania oświadczeń woli) 
Leszno ,dnia ………………………..2018 r. 


