
…………………………………….. dnia ……………                                              Załącznik nr 1 do specyfikacji

Nazwa wykonawcy…………………………………………
 
Adres……………………………………………………….                    

Powiat …………………………………………………….

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącego zakupu rafinowanych produktów 

z ropy naftowej z grupy 231 CPV dla potrzeb ZGKiM Czerwionka – Leszczyny,

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 

cenę:

               netto …………………………………..

(słownie ………………………………………………………………………………………...)

         podatek VAT ………………………….

         brutto ……………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………)

wg poniższego zestawienia:

kod CPV nazwa ilość cena 
jednostkowa
(netto)

wartość
(netto)

23111200-0 benzyna PB 95 ok  10 000 l

23121100-2 olej napędowy ok 120 000 l

Wysokość udzielonego stałego rabatu do ceny każdego litra zakupionego paliwa: ……….……..zł

Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego: ………………................….…… km

2 Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.

3. Warunki płatności – zgodnie z umową.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.

6. Wadium w kwocie 2 500 zł zostało przez nas wniesione w dniu ………………. w formie …………

…………………………………………..  (kserokopia dowodu została dołączona do oferty).

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.



8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 

tych warunków.

9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z mocy art.24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)……………………………………………………………..

2)……………………………………………………………..

3)……………………………………………………………..

4)……………………………………………………………..

5)……………………………………………………………..

6)……………………………………………………………..

…………………………………….
                                                                                                                 podpis wykonawcy


