Znak sprawy: ZP-03/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego”

I.

DANE WYKONAWCY:

1.

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………..

2.

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

3.

Osoby reprezentujące:
3.1. …………………………………… stanowisko …………………………………………………….
3.2. ……………………………………. stanowisko ……………………………………………………

4.

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

5.

Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:

6.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

7.

Nr tel. ………………………………… adres e-mail: …………………………………………………

8.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.
zm.) jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE1

II.

OFERTA

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy, za
wynagrodzeniem w następującej wysokości:

1.

Lp.

Cena oferty za dostawę oleju napędowego:

Opis

Cena hurtowa
PKN ORLEN S.A. z
dn. 30.05.2022r.

Stały rabat
zł / m3

Cena detaliczna
netto (po
uwzględnieniu
rabatu) zł / m3

Cena brutto
( po
uwzględnieniu
rabatu) zł/m3

Ilość
szacunkowa

Łączna wartość
zamówienia (netto)
w PLN

D

E=C-D

F

G

H=ExG

w zł / m3

A

B

1.

Olej
napędowy

C

212 m3

Razem (cena netto)
Razem (cena brutto)

1

Skreślić niepotrzebne
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2. Łączna szacunkowa wartość oferty w okresie trwania umowy:

Załącznik nr 2 do SWZ

Brutto: ……......................................................... PLN (słownie: …………..)

W tym podatek VAT 23% w wysokości: ………. PLN (słownie: ……….…)
Netto: ………........................................................ PLN (słownie: ………….)

III.
1.

OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że na dzień składania ofert posiadamy aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2.

Potwierdzamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu
ofertowym.

3.

Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca
przeznaczenia.

4.

Uważam(y) się związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5.

Zapoznałem(liśmy) się z zapisami zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku
do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z wzorem
umowy, który znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

6.

Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2;

PODPIS:

2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

Strona 2 z 2

