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FORMULARZ Nr 1 
 

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON............................................................................ Nr NIP  ................................... .................................................... 

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................... ................................................... 

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...................................................................... ................. 

 

Adres mailowy ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:  

 

„BEZGOTÓWKOWY, SUKCESYWNY ZAKUP PALIW CIEKŁYCH 

W SYSTEMIE  KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB ZWiK SPÓŁKA Z O.O.  

W SZCZECINIE” 
 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:  
  

 

 

 

l.p. 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

j.m. 

 

 

 

Ilość 

Średnia detaliczna 

cena 1 litra paliwa 

Wykonawcy w zł 

brutto w miesiącu 

kwiecień 2019r 

 

 

 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 4 X 5 

 

1. 

 

Olej napędowy ON 

 

litr 

 

 

1 050 000 
 

 

 

 

 

2. 

 

Benzyna bezołowiowa Pb 95 

 

litr 

 

 

45 000 
  

RAZEM (cena zamówienia brutto)  

 

3. 

Oferujemy stały upust cenowy, na tym samym poziomie, zarówno dla oleju 

napędowego oraz benzyny bezołowiowej (ON i Pb 95), pomniejszający cenę 

sprzedaży 1 litra paliwa ciekłego dla zakupów realizowanych na terenie 

Polski przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości: 

 

 

…………… zł 

 
 

           .................................                                                               ............................................. 
                  miejsce i data                                                                                                  podpisy i pieczęcie 
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FORMULARZ Nr 1 

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

 

1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy licząc od 

dnia  zawarcia umowy. 

2. Faktury VAT będą wystawiane w formie elektronicznej tzw. e-faktury i przesyłane na adres 

poczty elektronicznej: faktura@zwik.szczecin.pl. Termin płatności faktury VAT 21 dni od 

daty wystawienia pod warunkiem, że faktura VAT będzie dostarczona do zamawiającego na 

co najmniej 14 dni przed wskazanym w niej terminem płatności. Datą dostarczenia faktury 

VAT jest moment wejścia wiadomości z załącznikiem zawierającym fakturę elektroniczną 

na serwer pocztowy zamawiającego.  

3. Ponadto oświadczamy że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz  

z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a ponadto zapewniamy, iż oferujemy 

wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach 

wskazanych w SIWZ, 

2) uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego 

sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia, 

3) cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto za 

dostarczony towar, podatek VAT, 

4) dysponujemy stacjami paliw znajdującymi się nie dalej niż 6 km liczonej przebiegiem trasy 

dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od niżej wymienionych adresów w Szczecinie: 

a) ul. 1-go Maja 31 - odległość stacji paliw będącej w dyspozycji wykonawcy od miejsca 

garażowania pojazdów  zamawiającego wynosi ………..km i mieści się przy ul. ……………… 

b) ul. Golisza 8 - odległość stacji paliw będącej w dyspozycji wykonawcy od miejsca garażowania 

pojazdów  zamawiającego wynosi ………..km i mieści się przy ul. ……………………………. 

c) ul. Zapadła 8 - odległość stacji paliw będącej w dyspozycji wykonawcy od miejsca garażowania  

pojazdów  zamawiającego wynosi ………..km i mieści się przy ul. ……………………………. 

d) ul. Wspólna 41 - odległość stacji paliw będącej w dyspozycji wykonawcy od miejsca 

garażowania  pojazdów  Zamawiającego wynosi ………..km i mieści się przy ul. ……………… 

oraz dysponujemy stacją paliw znajdującą się nie dalej niż 20 km od Zakładu Produkcji 

Wody Miedwie w miejscowości Nieznań 

e) odległość stacji paliw będącej w dyspozycji wykonawcy od miejsca garażowania                                               

              pojazdów  zamawiającego wynosi ………..km i mieści się przy ul. …………………….………. 

4. Powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części 

zamówienia:  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

mailto:faktura@zwik.szczecin.pl
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5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na 

zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu 

trzeciego 

Udostępniany potencjał  

1.   

2.   
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 

 

6. Poniżej wskazujemy nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia  

odrębnego postępowania prowadzonego przez zamawiającego (ZWiK Sp. z o. o.  

w Szczecinie), w którym złożyliśmy JEDZ zawierający nadal aktualne informacje do 

wykorzystania w niniejszym postępowaniu: 

 

Nazwa 

postępowania 

Numer postępowania 

(BZP/…/…)  

Data wszczęcia 

postępowania  

Informacje do 

wykorzystania 

    

    
 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje wykorzystanie przez zamawiającego informacji zawartych w JEDZ w 

odrębnym postępowaniu) 

 

7. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa w art. 26 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych są dostępne w formie elektronicznej w bezpłatnej 

bazie danych pod następującym adresem internetowym:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za 

jawne. 

 

9. Wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy (dotyczy wadium 

wnoszonym w pieniądzu):  

………………………………..………………………………………………………………... 
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10. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

11. Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 
 (kwalifikowany podpis(y) elektroniczny: osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, lub  

pełnomocnika Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej) 

 

 

 

 

 

 
- niepotrzebne skreślić 

 


