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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: 1/2018  

Formularz Oferty 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy/(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej) składającego ofertę: 

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

Adres* ....................................................................................................................................................................... 

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

Tel.* ....................................................................................................................................................................... 

REGON* ....................................................................................................................................................................... 

NIP*: ....................................................................................................................................................................... 

fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………................................................................................ 

e-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………................................................................................ 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny niż adres siedziby):  

Adres* ....................................................................................................................................................................... 

Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” 
ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakupie wraz z dostawą oleju napędowego do celów opałowych w ilości 160 000 litrów. 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę: 

 

Przyjęta cena za 1000,0 l oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED podaną przez Grupa LOTOS na 
dzień 11.04.2018 r.: .................................................. PLN # 

 

Stała marża: …................................................. PLN 

(słownie złotych: ………….........................................................................................) 

 

Cena brutto (VAT 23%) za 1000,0 l oleju napędowego wraz z marżą: …................................. PLN 

Cena oferty (przewidywana łączna wartość zamówienia):  

160  x (cena brutto za 1000,0 l oleju napędowego z marżą):………… PLN = ……………………PLN 

(słownie złotych: ………….........................................................................................) 

 
Termin płatności: ……………………… dni od daty wystawienia faktury. 

 ….................................................. 
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
# Do formularza ofertowego należy dołączyć dokument potwierdzający obowiązującą cenę na dzień 11.04.2018 r.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń. 
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4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w treści SIWZ, 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców** 

Przewidujemy powierzenie podwykonawcy (om) realizację zamówienia w części: 

Lp. Część zamówienia Wartość brutto (PLN) Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

    

    

Razem   

8. Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

9. Informujemy, iż 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: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Wartość ww. usług bez kwoty od podatku wynosi:  -------------------------------------------------------------------------------PLN 

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Oświadczamy, że przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną 
odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

13. Ofertę niniejszą składamy na _______ stronach. 

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Pełna nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy/(Wykonawców : ………………… 

Adres: ………………………………………………………………………… 

telefon: ……………………………   fax: …………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

............................................................................................................ 
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………., dn. ………………………. 
 

Informacja dla wykonawcy: 
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Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz 
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.. 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić 


