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

OFERTA 

na: 

 

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2017r. 
 
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 – 28 000 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. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie.  

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

5. 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.  

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

 

7. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 
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/ część zamówienia - opis: …..............................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………/  
 

8. 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). 

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

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  


