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Postępowanie nr ZSK-271-1/17  Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OFERTA 

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: 

„Dostawa oleju opałowego” 

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………..…… 

Siedziba ……………………...…………………………………………………………….… 

Nr telefonu ..……………………………………........………………………………………. 

Nr faksu ..……………………………………...…………………………………………….. 

nr NIP ……………………………………………………………………….………………. 

nr REGON …………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów  

 

3. Zobowiązania Wykonawcy: 

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego” zgodnie z wymogami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 

 
 

Cena jednostkowa 

producenta oleju 

opałowego netto 

obowiązująca na 

dzień  

07.07.2017r. 
(z dokładnością do 

4 miejsc po 

przecinku) [zł/litr] 

 

Stała 

marża 

(z dokład 

nością do 2 

miejsc po 

przecinku) 

[%] 

Stały 

upust 

(z dokład 

nością do 

2 miejsc 

po 

przecinku) 

[%] 

 

Oferowana 

przez 

Wykonawcę 

cena netto 

za 1 litr 

oleju 

opałowego 

(do 4 miejsc 

po 

przecinku) 

Planowa

na ilość 

oleju 

opałowe

go [litr] 

 

 

Łączna 

wartość 

netto   

(w PLN) 

kol.4x5 

VAT 

 w % 

 

 

 

Łączna 

wartość brutto  

(w PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

 
65.000

L 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

Łączna wartość netto .........……………… zł 

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

………………………………………………………………………………………..) 

 

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

 

Łączna wartość brutto ............................................................. zł 

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

………………………………..…………………….……………………………………) 
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4. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do: 30.06.2018 r. 

2) Zobowiązujemy się do realizacji poszczególnych partii dostaw: w terminie do 2 dni od 

dnia złożenia telefonicznie zamówienia. 

3) Udzielamy gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju opałowego. 

W przypadku dostawy wadliwego oleju opałowego, zobowiązujemy się do wymiany na 

własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7 dni od dnia złożenia reklamacji. 

4) Termin płatności faktur: do 30 dni od dostarczenia ich do Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego” nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pn. „Dostawa oleju opałowego” wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 

do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) Oświadczamy, że wykonamy cały przedmiot zamówienia określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego”. 

9)  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

10) Oferta zawiera ………….……. kolejno ponumerowanych stron 

11) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Data .............................. 
..........…………………………………… 

(podpis Wykonawcy ) 

 


