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           Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

                                                                                                 Zamawiający: 

                                                                                 Środowiskowy Dom Samopomocy  

                                                                                 w Starych Święcicach  

                                                                                 Stare Święcice 22 

                                                                                 09-460 Mała Wieś 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na: 

"Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Starych Święcicach na rok 2019" 

 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

1. Wykonawca*: ................................................................................................................................. 

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

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

2. Adres: ............................................................................................................................................. 

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

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

3. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

 fax: ................................................. 

 e-mail: ............................................ 

4. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ...................................... 

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

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania: 

............................................... tel. ........................................, e-mail: ............................................. 

6. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby): ............................................................... 

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

7. Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy* jest:. 

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

 

 

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy**:…………………………………………………….. 
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* W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. 

** Należy wpisać odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, inne 

 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. "Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu 

służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na rok 2019" zgodnie z wymogami 

zawartymi w Przedmiocie zamówenia. 

 

C. CENA OFERTOWA  

 

Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia 

upust/rabat** cenowy w wysokości ............... zł/litr. 

 

Rodzaj 

paliwa 

Szacunkowa 

ilość paliwa 

przewidziana 

do zakupu w 

2018r. (litry) 

Cena jednostkowa 

netto  obowiązująca 

na stacji Wykonawcy 

w dniu składania 

ofert 

tj. ………………r. 

 (zł/litr)* 

Upust/rabat** 

jednostkowo 

Wykonawcy 

(zł/litr)* 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wykonawcy 

(zł/litr)* 

Wartość 

dostawy netto 

(za 3200 

litrów) 

2  3 4 5 7 

Olej 

napędowy 

 

3200     

RAZEM (netto)  

Stawka podatku VAT (%)  

RAZEM (brutto)  

 

  * Ceny jednostkowe należy podać do dwóch miejsc po przecinku 

  **Niewłaściwe skreślić  

 

Producentem oleju napędowego jest: …………………………………………………………….. 

Strona internetowa producenta: ………………………………………………………………….. 

 

 

D. TERMIN PŁATNOŚCI WYSTAWIANYCH FAKTUR 

 

Termin płatności wystawianych faktur: ……………………………………………………………... 

Uwaga: Zamawiający wymaga aby minimalny termin płatności faktur: 14 dni, przy czym maksymalny termin 

płatności faktur wynosić może 30 dni. 
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E. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 31.12.2019r. 

 

F. OŚWIADCZENIA: 

 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

2. Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia posiadamy stację paliw, która znajduje się pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………. 

tj. w odległości …………………. km od siedziby Zamawiającego. 

3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4. Zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 

6. Tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących 

dokumentach: 

1) ………………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób do podpisania 

umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku oferty złożonej przez  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązujemy się do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienia. 

 

 

H. POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
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2. Wykaz towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego (przy każdej pozycji należy podać jej wartość netto): 

1) ………………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………………………... 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

I. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

........................................................ e-mail: ………...…….....................……….................. 

tel./fax: .....................................................………………............................................................ 

 

 

J. SPIS TREŚCI: 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

……………………………......................... 

data 

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

Podpis i pieczęć  

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


