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        Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 
…………………………..………………………… 
                (pieczęć Wykonawcy)  

 
OFERTA 

na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 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. Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wskazuję/my nazwę  
i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, § 5 i  § 7 rozporządzenia, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 
przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. * 
 

* (należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów 
przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp).  
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Nazwa postępowania 
Numer 

postępowania 
(oznaczenie sprawy) 

Określenie oświadczeń  
lub dokumentów 

   

   

   

 

10. Adres strony internetowej, na której są dostępne dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale 5 pkt 29 lit. b) SIWZ w formie elektronicznej (dotyczy Wykonawcy): 
 
www.ems.ms.gov.pl*    lub www.prod.ceidg.gov.pl*    lub inna 

...........................................* 

*niepotrzebne skreślić 
Adres strony internetowej, na której są dostępne dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale 5 pkt 29 lit. b) SIWZ w formie elektronicznej (dotyczy podmiotu trzeciego) 
**: 
 
www.ems.ms.gov.pl*    lub www.prod.ceidg.gov.pl*    lub inna 

...........................................* 

*niepotrzebne skreślić 
** wpisać jeżeli dotyczy 
 
 

II. OFERTA: 
 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oleju 
napędowego” składam/my ofertę w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

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 30.11.2017r.,   
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 410 000 
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 SIWZ. 

Wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy w dniu ……………… 

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

 
 

III. OŚWIADCZENIA: 
 

1. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/my że zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Oświadczam/my, że akceptuje/my termin realizacji zamówienia, określony w Rozdziale 3 SIWZ.  
4. Oświadczam/my, że akceptuje/my termin płatności faktur, określony w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  
5. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj.: 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązuję/my się, w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych 
w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

8. Oświadczam/my, że posiadam/my koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo energetyczne, określoną w Rozdziale 4 pkt I ppkt) 2.1. SIWZ. 

9. Oświadczam/my, że będący przedmiotem zamówienia olej napędowy ON (zimowy, przejściowy, 
letni) spełnia wymagania jakościowe według Polskiej Normy PN-EN 590 + A1: 2017-06- wersja 
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angielska dla oleju napędowego oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych- oleju napędowego. 

10. Oświadczam/my, że oferowana przez Nas cena jednostkowa netto paliwa obowiązuje na dzień 
30.11.2017 r. i odnosi się do temperatury referencyjnej +15°C. 

11. Oświadczam/my, że oferowane przez nas ceny jednostkowe netto podlegać będą waloryzacji a 
szczegółowy, zaakceptowany przez nas opis mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania 
umowy zawarty został we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

12. Oświadczam/my, że oferowany przez Nas upust cenowy w zł/l będzie stały przez cały okres trwania 
umowy. 

13. Oświadczam/my, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, 
zobowiązuje/my się do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej 
naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

14. Oświadczam/my, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, 
zobowiązuje/my się do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących 
dostaw towarów, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z 
wymaganiami Rozdziału 2 pkt. 3 SIWZ. 

15. Oświadczam/my, że do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponujemy odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. 

16. Oświadczam/my, że do realizacji przedmiotowego zamówienia będziemy dysponować odpowiednim 
pojazdem, spełniającym w szczególności wymagania ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych 
do tej ustawy w zakresie cystern, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

17. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………….……………… 
(Nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

 
18. Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem 

podwykonawców: 
 

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

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

(Nazwa firmy podwykonawcy) 
 

19. 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: ……………………………………………………….  
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20. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem (MŚP)1 

 
� TAK *          �    NIE* 

 
*zakreślić właściwą odpowiedź 
 

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

 
(podpis osób/y uprawnionych do 

składania oświadczeń woli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………., dnia………………………..2017 r.           
                    (miejscowość, data) 

                                                
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 


