
 
Załącznik  nr 1 do SIWZ 

                                                                          
............................................................................................ 
Nazwa wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
/dokładny adres/ 
 
................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 
................................................................... 
/telefon/ 
................................................................... 
/FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/ 
 
REGON   ....................................... 
 
NIP ............................................... 
 
Osoba do kontaktu …………………………………………………………………. 
 

FORMULARZ OFERTY 
         

 Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
                                                                                                 Szkół w Goździe  
 ul. Radomska 7 , 26 – 634 Gózd 

 

 
 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na :   
 

Dostawę oleju opałowego do kotłowni  przy Zespole Szkół w Goździe, Zespole Szkół 
w Kuczkach Kolonii, PSP w Klwatce na sezon grzewczy 2013/2014 w  łącznej   ilości  
165 000  litrów o   parametrach   nie gorszych  niż:  
 

- wartość opałowa nie niższa  niż – 41 000 MJ/Kg 
- zawartość siarki  nie więcej   niż – 0,1 %  
- gęstość w 15o C  max                  - 860kg/m3 
 

Cena ofertowa  
 

A. Cena netto za 1 litr oleju   
opałowego: 

......................................... zł 
słownie: ..................................................................  

B. Wysokość udzielonego  
stałego upustu cenowego 

.......................................... zł 
słownie: .................................................................. 

C. Cena netto za 1 litr oleju 
opałowego po uwzględnieniu upustu 
(A-B): 

.......................................... zł 
słownie: .................................................................. 

D. Podatek VAT (od kwoty z pkt. C) 
 - (      %) 

.......................................... zł 
słownie: .................................................................. 

E. Cena brutto za 1 litr  oleju 
opałowego:  E = ( C + D ) 

......................................... zł 
słownie: .................................................................. 

 
165 000 L  x …………………….. zł              =  ………………………………………….zł  
                    ( cena brutto za 1 litr oleju opałowego)                 (wynagrodzenie brutto za realizację całego zamówienia ) 
 
 (słownie: ....................................................................................................) 
 
Cena  została  określona na podstawie cen producenta z dnia 23.09.2013 r. i zawiera koszt 
dostawy i rozładunku . 
Na dostarczony olej opałowy udzielamy stałego upustu cenowego od ceny producenta 
w wysokości wskazanej w  tabeli  w pkt. B . 
Oświadczamy, że akceptujemy w  całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia . 
 



Termin płatności do 30 dni.  
 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : od daty podpisania umowy 
do  15.04.2014 r.                . 
 

Termin realizacji do  ....... dni  * (godzin )  od złożenia zamówienia  telefonicznego.  
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5÷17 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 
1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 29 
poz. 356 i Nr 93 poz. 1027). 
 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń . 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego 
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  
wzorem, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego . 

 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert.  
 
Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….. do ….. informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji . 
 
Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać ( sami / przy udziale podwykonawców**) 
 

Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty 
nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
 

Ofertę niniejszą składam na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
.............dnia ..... ............... 2013roku  

 ............................................................................ 
 Podpis osoby ( osób) uprawnionej (ych) 

                                                                                                                  do reprezentowani Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
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 
 


