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Załącznik Nr 1  do SIWZ 
 

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

( nazwa i adres Wykonawcy)                       (miejscowość i data)                                                                                             
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie” znak sprawy: IGPM.271.2.2016 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
postępowania  składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferujemy  dostawę paliw na poniższych warunkach: 
Sumaryczna cena ofertowa brutto za dostawę: 10200 litrów Pb 95 i 68 100 litrów ON wynosi - ...........................zł 
(słownie .........................................................................................................................................złotych, brutto). 
Cena ofertowa  brutto zawiera podatek VAT w wysokości  ….. %. 
W tym: 

 
Lp Wyszczególnienie 

asortymentu 
dostawy 

Przewidywana 
ilość paliwa w 

litrach 

Cena 
jednostkowa 
brutto 1 litra 

paliwa 

Upust ceny 
detalicznej  
( w % do 

ceny 
jednostkowej 

brutto) 

Cena 
jednostkowa  
brutto 1 litra 

paliwa z 
upustem 

Warto ść 
Brutto 

(kol.c x kol.f) 

a b c d e f g 
1 Benzyna 

bezołowiowa Pb 95 
10 200     

2 Olej napędowy  
(ON) 

68 100 
 

    

  WARTO ŚĆ  RAZEM  
(sumaryczna cena ofertowa brutto) 

 
 

Uwaga! Ceny oraz  wielkość   upustu ( w %)  należy podać  w zaokrągleniu  do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Oświadczamy,  iż zastosowane powyżej w pkt. 1 niniejszego formularza  upusty, o które każdorazowo zostaną 

pomniejszone ceny zakupu paliwa w stosunku do cen oferowanych  w punkcie sprzedaży w dniu zakupu, będą 
obowiązywały przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały zmianie. 

3. Oświadczamy, że w w/w cenie, został ujęty pełny zakres usług wynikający z opisu przedmiotu zamówienia oraz 
wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze, wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi  (specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia), akceptujemy warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia  umowy zgodnej z 
wzorem  załączonym do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
7. Składamy niniejszą ofertę przetargową w  imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia*. 
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/zlecić*  podwykonawcom. 

W przypadku gdy przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy 
wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ. 

9. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 
10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera* (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 
następujących dokumentach: 

................................................................................. 
Ofertę składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 


