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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
……………………………… 
           pieczęć Wykonawcy 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa: ....................................................................................................................................................... 

Siedziba: .................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej:      .................................................. 

Strona internetowa:      .................................................. 

Numer telefonu:      .................................................. 

Numer faksu:      .................................................. 

REGON:       .................................................. 

NIP:       .................................................. 

KRS/CEIDG      .................................................. 

 
II. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy paliw dla KM 

Usługi spółki z o.o.  w Szczecinku w okresie od 11.05.2019 do 30.04.2020r.” - kod ZP-1/2019 
oferujemy wykonanie Zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 

 
1) Wartość oferty netto …………………………… zł  

(słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………); 

2) Wartość podatku VAT ……….………………… zł  

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

………………………………………………………………………………..……………); 

3) Wartość oferty brutto ……………………………zł  

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

……………………………………………………………………………………………….); 

 

4) Oferowany olej napędowy oznaczony jest kodem CN ……………………….. spełniającym 

wymagania  Polskiej Normy  PN-EN 590.  

Uwaga: Wykonawca może zaoferować tylko jeden kod CN dla oleju napędowego.                   

Nie dopuszcza się dostaw paliwa ON z różnymi kodami CN prze cały okres trwania umowy 
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5) Producentem oferowanego przez Wykonawcę paliwa jest:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

III.  Oświadczamy, że oferowany przez nas  termin płatności faktury wynosi  ……..  dni, licząc 

od dnia dostawy oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

IV. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) oferowany olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa Pb-95 są zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zaakceptowanym 

przez nas wzorem umowy „Umowa dostawy paliw ZP-1/2019”; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zrozumieliśmy jej treść,  nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

4) jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres  60 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania 

ofert; 

5) postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

V. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):  

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

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

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

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 

........................................................................................................................................... PLN 

VI. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

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

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej 

oferty. 

VII. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi* / przy udziale 

podwykonawców* 
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Oświadczamy, że następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom:  

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

.................................................................................................................................................................... 
(wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia). 

VIII. Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

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

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

 
IX. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 

r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 

X. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych 

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

pozyskaliśmy  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  w  niniejszym postępowaniu. 

XI. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

adres skrzynki ePUAP: .......................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

XII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 

……………………………………              ………………………… 
         (miejscowość i data)               (podpis) 
 
 
* należy skreślić odpowiedni kwadrat,  
 
Dokument musi być podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
przez wykonawcę  
 

 


