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ZS.3410/02/2016 
 

                                                                                                             Załącznik nr 1 do SIWZ 
………………………………….. 
    /pieczęć firmowa oferenta/ 

                                 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 

 
 

        FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę oleju opałowego dla 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku” ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że 
przystępujemy do w/w przetargu składając niniejszą ofertę, opracowaną zgodnie  
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dane Wykonawcy: 
nazwa firmy ………………………………………………………………………………… 

adres ………………………………………………………………………………………… 

telefon …………………….. fax ………………………, e-mail …………………………... 

NIP ……………………………….……… REGON ………………………………………. 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 

……………………………………………………………..…… tel.………………………. 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  
i zawarcia umowy …………………………………………………………..…………..…… 
tel.……………………….……… 
Imię, nazwisko i stanowisko osoby do zawarcia umowy …………………………………... 

……………………………………………………………..…… tel.………………………. 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych: 
 
Cena netto oleju opałowego z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji 

zamówienia wynosi: …………………….. zł/ za 1 litr (słownie:  

…………………………………………………………………………………………… ). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT stawka ….% w kwocie ……….. zł. 

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

Oferowana cena brutto za 1 litr oleju opałowego wynosi  …………………………… zł 

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

2. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia na następujących warunkach 
cenowych: 
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Cena netto całego zamówienia (za dostawę 90 tysięcy litr oleju opałowego) wynosi: 

…………………….. zł/  (słownie: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………….… ). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT stawka ….% w kwocie ……….. zł. 

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

Oferowana cena brutto całego zamówienia (za dostawę 90 tysięcy litr oleju opałowego) 

wynosi  …………………………… zł (słownie: ……………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………... ). 

3. Oświadczamy, że: 
1) zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  
2) cena została wyliczona na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 

09.09.2016 roku, 
3) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpią zmiany ceny hurtowej oleju 

opałowego niezależne od Wykonawcy, cena podana w ofercie będzie podlegała 

indeksacji na zasadach określonych w rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, według ceny hurtowej producenta paliw tj. ……………. 

……………………………………………………………………………………… 
4) (nazwa producenta paliw) 

umieszczonej na stronie internetowej: …………………………………………….. 
5) (adres strony internetowej) 

4) olej będzie dostarczany w ciągu 2 (dwóch) dni od chwili otrzymania zamówienia 
cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym świadectwem 
legalizacji, 

5) jesteśmy gotowi do przystąpienia do dostawy i jej realizacji w terminie określonym  
w SIWZ, 

6) dostawy realizowane będą sukcesywnie etapami w terminach i miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego, 

7) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla 
przygotowania niniejszej oferty, 

8) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez 
nas/mnie zaakceptowany i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej 
oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, 

9) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na składanie ofert, 

10) zobowiązuję/my się do dokumentowania cen producenta za 1 litr w dniu 
rzeczywistych dostaw oraz do indeksacji ceny zgodnie ze wzorem zawartym  
w SIWIZ, 

11)  akceptuję/my warunki i terminy płatności określone we wzorze umowy, 
12)  deklaruję/my, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego drogą 

elektroniczną lub faksem niezwłocznie potwierdzę/imy fakt jego otrzymania. 
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4. Oświadczam/y, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: 
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
6. Oferta zawiera …………………………. ponumerowanych stron.  
 
7. Dane osoby/osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: imię 
i nazwisko, stanowisko ………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………. tel. ……………….……e-mail: ……….……..…….….. 
 
 
Zał. Wykaz parametrów jakościowych oferowanego oleju opałowego lekkiego.  
 
 
 
 
………………, data ……………..     ………………………… 

 /podpis osoby upoważnionej 
        do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


