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       ………………………………………………..  
                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do składania  

    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 
                                       

 
……………………. data……………………r. 

 
 

 
................................................ 
  (Nazwa i adres Wykonawcy)   

O F E R T A  C E N O W A 

Nawiązując do ogłoszenia o  zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2018r. 
 
Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo stacji 
paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa. 
Przewidywane ilości: 
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 800 l 
Olej napędowy – 33 000 l 
 
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
JA NIŻEJ PODPISANY ……………………………………………………………………………. 
     (imię i nazwisko) 
 
Podstawa reprezentacji ……………………………………………………………………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 
Uwaga: 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum 
 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

numer KRS: _____________________________________   

REGON: _____________________________________ 

NIP: _____________________________________ 

będącego małym lub średnim przedsiębiorstwem � TAK � NIE /zaznaczyć właściwe/ 

Uwaga: 
Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami). 

 
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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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. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia 
przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu 
funkcjonuje w sposób poprawny. 

 

Dane do korespondencji  

Adres  

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

……………………. 

Numer telefonu: .…/ …………………… 

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

Adres kontaktowy email: …………………………………………………………… 
 
2. CENA  

Składamy niniejszą ofertę, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego przetargu: 

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

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

………………………………..…….)   ( wraz z podatkiem VAT)  

 

Cena jednostkowa ………………….zł/Mg netto 

UWAGA! 
W pkt. 22.3 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu  u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.  

 

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

 

UWAGA!   Przy czym upust wskazany przez Wykonawcę podlega następującej punktacji  jako kryterium 

oceny ofert.  

• upust 0,05 zł – 1 pkt, 

• upust 0,10 zł – 5 pkt, 

• upust 0,15 zł – 10 pkt, 

        
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.  

5. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, będących 
załącznikiem do SIWZ. 

6. 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. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

8. Wadium (jeśli jest wymagane) w kwocie ………………………………………………………….zł, zostało 
wniesione w formie…………………………………………………..………………………………………….* 
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9. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać 
firmy podwykonawców): 

część zamówienia - opis: 
..............................................................................................................................................................  

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

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

……………………..………………………………………..       

(odrębnie dla poszczególnych zadań z podaniem  pozycji z kosztorysu ofertowego ) 

 
Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom 
………………………………………………………………………………………………………………… .  
                                              

 

10. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy* (jeśli jest wymagane). 

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

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Dołączone oświadczenia i dokumenty są wskazane i służą do oceny oferty w rozumieniu §10 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz.U. z 2016 poz. 1126) W sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

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

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

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

* - niepotrzebne skreślić 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  


