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........................................................ 
pieczęć, nazwa i dokładny adres  
wykonawcy/ wykonawców 

OFERTA 

na: 

 

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2016r. 
 
Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo 
stacji paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa. 
Przewidywane ilości: 
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l 
Olej napędowy – 37 000 l 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
przetargu składamy niniejszą ofertę: 

 

 
1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia :  

za  cenę brutto:  ............................................................. zł   

słownie:..............................................................................................................................................................

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

wraz z podatkiem VAT) zaoferowana cena jest zgodna z kosztorysem ofertowym  

2.  Oferujemy stały upust do ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa w kwocie ………… zł. 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

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

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

Numer REGON: ..........................................Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie 
otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 
postępowaniem po otwarciu ofert.  

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z istotnymi dla 
stron postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane. 

4. Oświadczamy, że upust  w stosunku do cen jednostkowych brutto paliwa obowiązujących w dniu 
bezgotówkowego zakupu  jest stały  i będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

 
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 
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7. Zamówienie zrealizujemy: 

a. sami*; 

b. część zamówienia przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(zakres powierzonych prac) 

przy udziale firmy 
…………………………………………………………………………………………………………….……..  ,  

na zasoby której powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym 
zakresie*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(zakres powierzonych prac) 

 

8.  W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

 

9. Oferta wraz z załącznikami zawiera  …...... kolejno ponumerowanych stron. 
 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

 

* - niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................., .........................                   ...................................................................... 
   (miejscowość)                      (data)                                    (podpis osoby uprawnionej do składania  

    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  


