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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa:     .............................................................................................................................. 
   
Siedziba: ..............................................................................................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
Kapitał Zakładowy   ................................................ 
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o 
ul. Wolności 15 
49-300 Brzeg 
 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą 
zbiornika  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Numer sprawy: TU-PN-04-2020 
 
Cena oferty ogółem uwzględnia /cena paliwa+ dzierżawa zbiornika/: 
cena netto……………………………………………………………………. ………………...zł 
(słownie……………………………………………………………………………………….. zł) 
należny podatek VAT według obowiązującej stawki……………………………………. ……zł 
cena brutto………………………………………………………………………………………zł 
(słownie…………………………………………………………………………………………zł 
 
Oświadczam, że w powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
będące do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
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Na w/w kwotę składają się:  

 

 
lp asortyment j.m. 

cena 
hurtowa 

jednostkowa  
netto zł/l 
na dzień 

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

marża/upust* 
zł.  

cena 
jednostkowa 

netto z 
uwzględnieniem 
marży/upustu*/ 

miesięczny 
abonament netto  

planowana 
ilość na  cały 
okres trwania 
umowy/ilość 

miesięcy  

wartość 
netto 

zł.  

podatek 
VAT 

zł.  

wartość 
brutto 

zł.  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
 

1. 
 

Olej napędowy  
 
litry   140 000  

    

 
2.  

Miesięczna 
opłata 
uwzględniająca 
wszystkie 
koszty 
realizacji 
zadania  

 
m-c 

 
 

 
 

 
 

 
24    

3.  Ogółem  xx xxx xxx xxx xxx    

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że jesteśmy właścicielem zbiornika magazynowego  

Typ .......................................  

Nr seryjny ............................... 

Pojemność zbiornika ...................................... 

2. Oświadczam iż zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia 
umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj.30 
dni od upływu składnia ofert. 

5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od dnia sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego posadowienia zbiornika magazynowego do dnia 30.09.2022r. 

6. Sposób zapłaty – faktury tygodniowe za pobrane paliwo płatne przelewem w terenie 7 dni od 
daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

Opłata abonamentowa -faktura VAT wystawiona do dnia 15 bieżącego miesiąca 

-płatna w terminie 10 dni od  dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury 

7. Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w cele 
udzielania niniejszego zamówienia. 
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8. Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko i imię ……………………………………………………….. 

Stanowisko…………………………………………………………….. 

Telefon……………………… Fax……………………………………. 

Zakres: 

-do reprezentowania w postepowaniu 

-do reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacja Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
 
          
       ……………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
 
 


