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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
            

 

 

OFERTA CENOWA 

 

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

 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

 

„Dostawy paliwa płynnego - oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-

Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp.  z o.o.” 
 

składam(y) niniejszą ofertę:  

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ za  

cenę brutto za jeden m
3
 oleju napędowego standartowego............................................ zł. 

(słownie : ...................................................................................................),  

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23 %............................ zł 

(słownie :....................................................................................................zł ), 

cenę netto za jeden m
3
 oleju napędowego standartowego ............................................. zł 

(słownie .....................................................................................................) – w tym 

marża (+) .........zł, upust (-) ..........zł 

2. Oświadczam(y), że oferowana cena oleju napędowego obowiązuje na dzień 

19 sierpnia 2019 r. i odniesiona jest do temperatury referencyjnej 15
o
C publikowanej 

przez PKN ORLEN w dniu 19  sierpnia 2019 r. Oświadczam (y), że oferowana przez 
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nas cena jednostkowa podlegać będzie zmianom, a szczegółowy, zaakceptowany przez 

nas opis mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania umowy zawarty został we 

wzorze umowy dostawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Termin zapłaty przez Zamawiającego wynosi …… dni*, od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego.  

* w przypadku niewypełnienia zamawiający uzna, że wykonawca oferuje termin płatności 30  

dni, wówczas wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Termin płatności przez 

Zamawiającego”. 

4. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie określonym 

w SIWZ. 

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

6.  Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dostawy dołączonym do SIWZ 

oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy 

dyrektywy 2014/25/UE, przekroczy 50 % / nie przekroczy 50 % **  

** właściwe podkreślić. 

8. Oświadczam(y), że w trakcie realizacji zamówienia wykonamy dostawy w sposób 

fachowy, kompletny, zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty tj. koszt paliwa, transportu do magazynu, 

rozładunku, ubezpieczenia, podatków, kwartalnych badań jakości paliwa itp.  

10. Oświadczam(y), że 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) 

 

11. Oświadczam(y), że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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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) 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

 

Ofertę składamy na ............ ponumerowanych stronach. 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

 

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. ..............................................................................................  

5. ..............................................................................................  

 

 

Uwaga! Dokument wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób 

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej-

pełnomocnika wykonawców. 
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