
Załącznik nr 1 
 
  

............................................      ................................. 
Pieczątka firmowa Wykonawcy       / miejscowość, data / 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa: ................................................            

Siedziba: ................................................   

Adres poczty elektronicznej: ................................................ 

Strona internetowa: ................................................ 

Numer telefonu: ……........................................ 

Numer faksu: ……........................................ 

Numer REGON: ................................................ 

Numer NIP: ................................................ 

 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:   
 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach 

ul. Strzelecka 35 

47-120 Zawadzkie 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę oleju opałowego 

lekkiego do kotłowni Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach w roku 2013” składam niniejszą 

ofertę. 

 

2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za  cenę ryczałtową: 

 

Rodzaj 
paliwa 
oraz 

nazwa 
producent
a paliwa 

Cena netto 
producenta 

paliwa w zł/1 
litr, na dzień 
03.12.2012r.   

(A) 

Wysokość 
marży 

 
(B) 

Cena netto 
w zł/1litr paliwa 

 
 (C=A+B) 

Przewidywa
na ilość 
dostawy  

 
(litr) 

Cena brutto 
w zł 

(CB =C+...%VAT x 36000 litów) 

Olej 
opałowy 

lekki 
 
 
 

   36000  

 



Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena netto za 1 litr oleju opałowego – C. 

Cena 1 litra oleju opałowego przedstawiona powinna być jak niżej: 

A+B=C 

C x 36000 l + ...% obowiązującej Stawki podatku VAT = CB, gdzie: 

 A - jest ceną producenta oleju opałowego za 1 litr w dniu 03.12.2012, wyrażona w PLN. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany tej wartości w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowaną 

wzrostem lub obniżką cen ustanowionych przez producenta, pod warunkiem przedstawienia każdorazowo 

Zamawiającemu aktualnej informacji producenta o cenie 1 litra oleju opałowego (dopuszczalna kserokopia, 

poświadczona za zgodność z oryginałem, faktury sprzedaży wystawionej przez producenta na rzecz 

Wykonawcy ). 

B - to wysokość marży Wykonawcy wyrażona w %. Jest to wartość stała w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

C - to cena netto 1 litra oleju opałowego. 

CB – to cena brutto za 36 000 litrów oleju opałowego 

 
 
Oferujemy dostawę 36000 l oleju opałowego lekkiego .......................................................... 
 
W cenie ..................... zł netto za 1 l ( słownie zł. .....................................................................). 
 
Stała marża na 1 litr oleju opałowego obowiązująca przez okres trwania umowy, stanowiąca różnicę między 
ceną Wykonawcy, a ceną zakupu oleju u producenta, pomniejszoną o ewentualny upust uzyskany u 
producenta oleju wynosi ..................... zł netto ( słownie zł.: .............................................................................) 
 
Cena wykonania zamówienia netto, obejmująca 36000 l  oleju opałowego :...........................…………..zł 

(słownie zł: ………………………………………………........................................………………................……..) 

 
Podatek ….% VAT ………………………………………...........................................………………….zł 

(słownie zł: ………………………………….........................................………………………….…….…) 

 

Cena wykonania zamówienia brutto, obejmująca 36000 l  oleju opałowego :..........................…………..zł 

(słownie zł: ………………………………………........................................................……………………………..) 

 
3. Jednocześnie proponuję: 
 

- termin płatności ……… 
 

4. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać 
 
- siłami własnymi /przy udziale podwykonawców, którzy wykonają n/w zakres prac *: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………......................................................………
…................................................................................……………….............................................................…... 
 
5. Ponadto oświadczam, że: 
 
a) Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego w projekcie umowy termin płatności. 
 
b) Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. 5.1. SIWZ. 

 
c) Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy oraz SIWZ i nie wnoszę 
(wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń. 



 
d) W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych                   
w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
e) Wykonam usługę  z  należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami  
bezpieczeństwa (tj. z zachowaniem przepisów BHP przy wykonywaniu prac, w szczególności zapewnieniem 
warunków bezpieczeństwa osób trzecich i mienia) oraz przy pomocy sprzętu i urządzeń do tego 
dopuszczonych ( o sprawnym stanie technicznym). 
 
 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej; 

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

Stanowisko………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………………. 

zakres*: 

 
 - do reprezentowania w postępowaniu 
 
 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
 
7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... 
 
 
 
8. Integralną częścią niniejszej oferty są: 
 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
4. ........................................................................... 
5. ………………………………………………..……… 
6. ………………………………………………..……… 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

___________________________________ 
                   
                ( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 
            
                       do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


