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Postępowanie nr ZSK-271-1/18  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, 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  

27.08.2018r. 
(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: 30.06.2019 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu****. 
***rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 ****W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

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

(podpis Wykonawcy ) 

 


