
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy MT.2370.7.2019 

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

 
………………………………….. 
pieczęć wykonawcy 
Nazwa Wykonawcy  ...........................................................................................................  
Adres:  ................................................................................................................................  
tel.: ………………………  fax:   .............. …. e-mail 
………………………………………….. 
Regon  ..................................................  
NIP ........................................................  
 
W odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.)na:  
 
Dostawy paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty 
paliwowe do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu 

 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że Firma 
 
………………………………………………………………………………………………… 

Oferuje: 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ : 
- upust w wysokości  .....................  zł brutto 
słownie: 

…………………………………………………………… 
2. Termin realizacji zamówienia od 01 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku 
3.  Akceptuje warunki płatności - 14 dni od daty sprzedaży, za którą uważa się 

ostatni dzień okresu rozliczeniowego przelewem na konto wskazane w fakturze, 
4. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuje bez 
zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że firma/y którą/e reprezentuje spełnia/ją warunki udziału  
w postępowaniu 

6. Akceptuję warunki określone we projekcie przyszłej umowy, 
7. Uważam się za związany ofertą przez okres 30 dni, 
8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego 



9. Wskazuję stację paliw : miejscowość, adres jako stację do realizacji dostaw dla 
Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 
mieszczących się w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 21: 
……………………………………………………………………………………………. 

10. Wskazuję stację paliw : miejscowość, adres jako stację do realizacji dostaw 
dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 mieszczących się w Sosnowcu przy 
 ul. Wiejskiej 160: 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Przez wybraną sieć stacji dostawcy, należy rozumieć: 
Sieć stacji dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja  
ta znajdująca się w odległości nie większej niż 6 km od jednostek 
zamawiającego:  

 Komenda Miejska PSP w Sosnowcu, ul. Klimontowska 21, 41-200 
Sosnowiec 
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 „Centrum” ul. Klimontowska 21, 
41-200 Sosnowiec 
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2„Porąbka” ul. Wiejska 160, 41-216 
Sosnowiec 

liczona najkrótszą drogą publiczną, jest jedyną, jaką ten dostawca dysponuje 
 

11. Składam oświadczenie o poniższej treści: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto Zamawiający 
wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych  
w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy j.n. 

 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019 poz. 243 j.t.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019 poz. 498 j.t.).  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać  
za pomocą stosownych środków dowodowych; 



3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

 

 
 
 

dnia .........................................                               
      

 .................................................................. 
czytelny podpis lub podpisy i imienne 

pieczęcie osoby lub osób 
upoważnionych do reprezentowania 

wykonawcy 
 
 
 


