
.......................................................
                ( pieczęć Wykonawcy)

                                                                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZK/U/20/ 045 / 2016                                                                                

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  wszczęciu  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  oleju  napędowego  do 
samochodów  służbowych  dowożących  uczestników  placówek  Polskiego 
Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło 
w Rzeszowie, zgłaszam udział:

.......................................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy)

............................................................                                .....................................................
                               (REGON Wykonawcy)     (NIP Wykonawcy)

............................................................                                .....................................................
                                      (telefon)                                                                                                                   (telefon / fax)

............................................................                                .....................................................
                                        (adres strony internetowej)                                                                                               (e – mail)

Dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym:

.......................................................................................................................................................
(zarejestrowany przez, wpisany do)

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, 
prokurenci):

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko- funkcja)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko- funkcja)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko- funkcja)

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

......
     (podpisy)

Cena  jedn. Cena  jedn. 



Przedmiot 

zamówienia

Kod 

CPV

brutto

za 1 litr oleju 

napędowego 

w  dniu 

25.11.2016.r.

Proponowany 

upust na 1 litr 

oleju 

napędowego

brutto  za  1 

litr  oleju 

napędowego

po upuście

Liczba 

jednostek 

miar (litrów) 

Cena  oferty 

brutto

Podatek 

VAT

Olej 

napędowy 09134100-

8

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

Wielkość przyznanego upustu na 1 litr oleju napędowego jest stała

i obowiązuje przez cały czas trwania umowy.

Oferujemy dostawę oleju  napędowego,  zgodnie  z  wymogami określonymi w 

SIWZ,  odpowiadającego  parametrom obecnie  obowiązującej  Polskiej  Normy 

oraz  spełniającego  wymagania  jakościowe  określone  w  Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013, poz. 1058) za wynagrodzeniem ryczałtowym:

...................................zł.brutto(słownie...................................................................

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

................................................................................................................. złotych.),

które to wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego 

zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności  podatek  VAT  w 

stawce:…………% i kwocie……………………………………………………

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 

dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ.

Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia określonymi 

w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Oświadczamy,  że  warunki  zawarte  w  „Projekcie  Umowy”  stanowiącym 

załącznik  nr  3  do  SIWZ  zostały  przez  nas  zaakceptowane  w  całości  i  bez 



zastrzeżeń  oraz  zobowiązujemy  się  w przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do 

zawarcia  umowy  na  przedstawionych  warunkach  w miejscu  i  terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kserokopie i  odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały 

poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentowania Wykonawcy. 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k. k.) oświadczamy, że załączone 

do  oferty  dokumenty  opisują  stan  faktyczny  i  prawny,  aktualny  na  dzień 

otwarcia ofert.

Całość niniejszej oferty została złożona na ................ kolejno ponumerowanych 

i podpisanych stronach.  

        

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

               (miejscowość i data)                                                                                        (pieczątka i podpis (y) osoby /osób uprawnionej lub upoważnionej)
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	FORMULARZ OFERTOWY

