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/ pieczęć Wykonawcy/ 

Do  Zamawiającego 

„Usługi Komunalne” Sp. z o. o. 

ul. Zdrojowa 28 

37-620 Horyniec-Zdrój 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych” 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w uproszczonym postępowaniu  w formie rozeznania cenowego dla 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

OFERUJEMY: 

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym (wraz z załącznikami) i zgodnie 

z Zapytaniem Ofertowym oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie w następujący sposób: 

 
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto: ……………………. PLN, 

    (słownie: …………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………….   PLN), 

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto   …………………………PLN), 

(słownie: ………………………………………………………………………….……….. 

     …………………………………………………………………………………………PLN). 

3. Oświadczamy, iż stały rabat (N) w cenie jednostkowej: 

 oleju napędowego  wynosi: N = .................... zł. 

 etyliny bezołowiowej wynosi: N = .................... zł. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określonego w warunkach przedstawionych 

w zapytaniu ofertowym. 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do utrzymania podanego narzutu 
     do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa z Zamawiającym. 
5. Akceptujemy warunek, iż cena jednostkowa etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego, podana 
      przez nas w formularzu cenowym, będzie mogła ulec zmianie wyłącznie w przypadku wzrostu cen 
      u ich Producenta i będzie wymagana udokumentowania na żądanie Zamawiającego. 
6. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 

1) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843), 

2) składając podpisy na kserokopiach dokumentów dołączonych do oferty, poświadczamy, że dane 

dokumenty są zgodne z oryginałem, 

3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte Zapytaniu ofertowym, 

4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do Zapytania Ofertowego 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) zamówienie będziemy realizować sukcesywnie od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. 

6) uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert., 

7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania 

zamówienia, 

8) wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury. 

9) oświadczamy, iż dostarczane przez nas paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązującej 

Polskiej Normy oraz spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  



z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, 

poz. 1680), 
10) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk) oznajmiamy, że informacje 

składające się na ofertę, zawarte na stronach …………………………… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    i jako takie 

nie mogą być ogólnie udostępniane. 

11) Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………….. stronach, kolejno ponumerowanych 

      od nr …….. do nr ……… . 

 

    

   Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

 

1) …………………………………………………………, 

2) …………………………………………………………, 

3) …………………………………………………………, 

4) …………………………………………………………., 

5) ………………………………………………………… . 

 

 

 

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

/pieczęci i podpisy osób upoważnionych/ 


