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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 
 
Nazwa...................................................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faks....................................................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................................................... 

 

adres e-mail: ............................................................................................................................................ 
(jeśli Wykonawca posiada) 

 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gmina Stryków,  ul. Kościuszki 27,  95-010 Stryków w imieniu której występuje Zakład Gospodarki               

Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,  ul. St. Batorego 25,    95-010 Stryków 

 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy : 
Zobowiązuję się wykonać zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego” zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego w SWIZ. 
 

Za cenę: 

             1.   1 m3 oleju napędowego Ekodiesel, podanego przez producenta na dzień 13.03.2020 r.  za  paliwo w      
                    temperaturze referencyjnej 150C : 

 

             Cena netto........................zł/1 m3  + stawka % VAT .................. = cena brutto ...........................zł/1 m3   
 

2. Stały upust (obowiązujący przez cały czas trwania umowy) obliczony w PLN w stosunku do ceny 

netto i brutto za 1 m³ oleju napędowego podanego w pkt.1 

 

             Wartość upustu netto ……………. zł /1 m3 ;           Wartość upustu brutto ………….… zł /1 m3 
 

       3.   Cena oferty – cena producenta z pkt.1 pomniejszona o upust Wykonawcy 
             Cena netto (zł /1 m3) – wartość   upustu netto (za 1 m3)    =  Cena oferty netto..………………zł/1 m3   

             Cena brutto (zł /1 m3) – wartość  upustu brutto (za 1 m3)  =  Cena oferty brutto………………zł/1 m3   
 
             Cena oferty brutto słownie:     ………………………………………………………………….......... 
 

 

 

 



Oświadczam, że: zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje do 

przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych 

tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 4 do SWIZ.  

  
Termin płatności faktury wynosi …...… dni od daty otrzymania faktury. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia :                                                            

od  dnia 01.04.2020r. do dnia 31.03.2021r. 
 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam osobiście / z udziałem podwykonawcy/ów.*                                                                                                                                                                               

Zakres prac powierzony podwykonawcy/om: ..................................................................................................... 

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

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym: 

 

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

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

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

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu do składania ofert,                    

tj. do dnia 15.04.2020 r. 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................................................... 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………............................................................... 

 

Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............................................................... 

 

                                                                                                         

       

 

_____________________________________ 

________________________ 
                                                                                                                                                imię i nazwisko Wykonawcy 

           miejscowość i data 
  



Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

Oświadczam, że jesteśmy*:     
-  mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 

- dużym przedsiębiorstwem** 
 
* niepotrzebne skreślić 

** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami): 

 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 


