
Załącznik Nr 1

................................                                                      ........................,dnia ........
/pieczątka Wykonawcy/                                                                                                                            /Miejscowość/

OFERTA

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z

o. o.
ul. Przemysłowa 1

76-248 Dębnica Kaszubska

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy 
Kaszubskiej Sp. z o.o. - przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej równowartość 
221.000 euro.

Nazwa i adres Wykonawcy :

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

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

e-mail  .......................................................................  fax ……………………………………

tel………………………………………

NIP: ……………………....................

prowadzący działalność i wpisany do CEIDG pod nazwą …………………….……………........

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

wpisany do KRS pod nr.............................................................................................................

z siedzibą .......................................................................................................….......................

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

adres do korespondencji ……………………………………………………………………….........
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę:

FORMULARZ CENOWY

Marża lub upust Wykonawcy podany w formularzu cenowym będzie
stały w okresie obowiązywania umowy.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:

Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………….zł 
(słownie: ….…………………………………………..........................................
………………………………………………………………………) 
Wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………….zł 
(słownie: ….…………………………………………..........................................
………………………………………………………………………) 
Stawka podatku VAT: …………… %

Termin płatności faktury za zamówienie: * 

• do 14 dni  -  TAK/NIE

• do 21 dni   -  TAK/NIE

• do 28 dni   - TAK/NIE

Oświadczam, że: 
 a) zadeklarowana wyżej cena zawiera wszystkie koszty składające się na 

realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością oraz 
podatek w należnej wysokości,

 b) deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganymi warunkami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami;

 c) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do 
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RODZAJ
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Grupy Lotos za

1 m³ z dnia

16.07.2018 r 

[zł] 

Marża
dostawcy

(+)

lub

upust

dostawcy (-)

w   zł

Cena netto

zł/m3

Podatek

VAT

CENA

w zł/ m3

BRUTTO

słownie

Olej napędowy

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

RODZAJ PALIWA
CENA

w zł/ m3

netto
Ilość 

[m³] 

Wartość netto

zamówienia
Podatek VAT

Wartość brutto

zamówienia

Olej napędowy
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właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia;

 d) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert wraz z tym dniem;

 e) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 
przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się 
do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku postępowania;

Oświadczam, iż zastrzegam/nie zastrzegam٭ w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie,
iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

(Wykonawca na podstawie art.8 ust.3 Pzp. zobowiązany jest wykazać, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

Do koordynowania spraw związanych z realizacją  umowy, składania w moim imieniu i na moją
rzecz  wszelkich  oświadczeń  woli  i  wiedzy  mających  związek  z  realizacją  zamówienia
upoważniam …………………………………………….....................................................................

(podać imię i nazwisko, nr tel.)

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz firmom podwykonawców (jeżeli są znane): 
1)………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………………

(zakres prac, nazwa firmy podwykonawcy)

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się 
z: ............ stron

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. ……………………………………………………...,

 2. ……………………………………………………..,

 3. ………………………………………………………

 4. ……………………………………………………....

Nazwa i adres Wykonawcy 

(lub pieczątka firmowa)

Imienna pieczątka i podpis

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

           

....................................dn. ..............................r.
(miejscowość)

*- niepotrzebne skreślić
**- jeśli dotyczy
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