
Załącznik nr 1

...........................................................
     wykonawca  (pieczęć firmowa)

tel./fax: ..............................................
e-mail: ……………………………...
                                                                            Do: ..................................................................
                                                                                                                                                       
                                                                             ...................................................................
                                                                                                                                                       
                                                                             ...................................................................

OFERTA  
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

HURTOWA DOSTAWA 70 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DO SIEDZIBY
ZAMAWIAJĄCEGO W NADARZYNIE, UL. GRANICZNA 4

1. Oferuję stały rabat (upust) wyrażony w zł udzielany od dziennej ceny zakupu 
1 l  oleju napędowego  ON  -  brutto  .................... zł
(słownie: ....................................................................................................................................)

2.  Łączna cena ofertowa wykonania całego przedmiotu zamówienia 
określonego w SIWZ wg cen na dzień 11.12.2014 r.:

 (......................... zł/ 1l  –  R ............ zł) x  70 000 l ON  =  brutto ......................................zł

R – rabat obliczony wg wysokości określonej w pkt. 1.
w tym podatek VAT w wysokości …….%

3. Jednocześnie oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia,  nie  wnosimy do niej

zastrzeżeń  i  przyjmujemy  warunki  w niej  zawarte  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje
potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia;

b) uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia;

c) zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wzór  umowy został  przez  nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nim określonych w miejscu i  terminie wyznaczonym przez  zamawiającego;

d) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy;
e) przedmiot zamówienia wykonamy: 

         - bez udziału podwykonawców,
      - przy udziale 
podwykonawców*) ......................................................................................................................
..............................

/należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom/
f)  paliwo przez nas dostarczane spełnia wszelkie Polskie Normy.  
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4. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),  [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  w związku  z  niniejszym nie  mogą być  one udostępniane,  w
szczególności innym uczestnikom postępowania]1:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Od Do

5. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej 
oferty:
1) kserokopia koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – str. nr ………;
2) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – str. nr ..........;
3) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych  – str. nr ……..;
4) załącznik nr 4 -  informacja składana przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy – str. nr ………....;
5)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji … , wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – str. nr ……......;
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
– str. nr .............;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
– str. nr ...........; 
8) inne. .......................................................................................................................................

6. Oferta została złożona na .................. stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno  
ponumerowanych od nr ............ do nr .......................

........................................................................................
  podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy

........................................., dnia ....................................
*) niepotrzebne skreślić 

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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