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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców* 

 
Nazwa i adres firmy: .............................................................................................................................. 

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

(tel./faks) .................................................... 

NIP: ............................................................ Regon: ………………............................... 
Nr tel. .........................................................  fax. ................................................... 

Nr KRS*: ……………………………………   Wysokość kapitału zakładowego:* …………..… 

Adres e-mail: …………………………….. 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego (numer sprawy DP-
ZP/02/U/2016) dla MZK  z siedzibą w Lesznie, ul. Leśna 4. 

My niżej podpisani: 

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

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

 (wpisać imię/a, nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Działając w imieniu i na rzecz 

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

…............................................................................................................................ 
 (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać 
nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców) 

składam/my ofertę na wykonanie zadania pn.: „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO” w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. Całkowita wartość oferty została wyliczona zgodnie z tabelą w pkt. 12 niniejszego formularza i wynosi: 
netto…………………………………… ...............  zł. 
słownie: .. .....................................................................................................................................  zł. 
VAT (wartość oferty netto x stawka VAT 23% )........................................................................... zł. 
słownie: .. .....................................................................................................................................  zł. 
brutto (wartość oferty netto + wartość VAT) ............................................................................ zł. 
słownie: .. .....................................................................................................................................  zł. 
 

2. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny jednostkowe podlegać będą waloryzacji, a szczegółowy, 
zaakceptowany przez nas opis mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania umowy zawarty został we 
wzorze umowy. 

3. Oświadczamy, że oferowany upust cenowy w zł/l będzie stały przez cały okres trwania umowy. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje 
do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z 
późniejszymi zmianami) tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy wraz z załącznikiem został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie:  czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) zostało wniesione w formie 
……………………………. Jesteśmy świadomi, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
art. 46 ust 4a lub 5 ustawy Pzp  wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.  

7. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe 
i dokładne w każdym szczególe. 

8. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub 
kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przekłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

9. Oświadczamy, że będący przedmiotem zamówienia olej napędowy ON (zimowy, przejściowy, letni) spełnia 
wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 i aktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki 
dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych – oleju napędowego. 

10. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić na konto/* 
adres: ................................................................................................................... 

11. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):  
osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (podać: 
imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 
……….……………….......................................................................................... 
i podajemy:  
adres do korespondencji: .……………………………………………………………  
nr faksu do korespondencji: ……………………………………………………….  

 
12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę podaną w tabeli: 
 
 

Rodzaj 
paliwa 

Cena Producenta: Cena 
netto za 1l oferowanego 
oleju napędowego 
aktualna na dzień 
22.11.2016r.   Ustalona 
zgodnie z serwisem 
internetowym ……….. 
……………………. w 
odniesieniu do oleju 
napędowego  

 
Stały upust 

Wykonawcy 
 

 
Cena Wykonawcy: 
Cena netto za 1 l 
oferowanego oleju 
napędowego 

 
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 420 000 l  ……………………zł 

 
Kwota podatku VAT 23% 

 

 
……………………zł 

 

 
Cena oferty brutto 

 

 
……………………zł 

Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do grosza. 
 
13. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny paliwa obowiązują na dzień 22.11.2016r. i są odniesione do temperatury 

referencyjnej +15oC. 
14. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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15. Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców: 
 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………. 
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy) 

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

(Nazwa firmy podwykonawcy) 
 

 

 
 

 

 

 
 

…………….., dnia   ...................                                                   …………………….................................................... 
                                               Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych do                
                                                 reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika 


