
Załącznik nr 2 do SIWZ 

………………………………. 

………………………….…… 

……………………………….. 

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy) 

 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę 

na: „Zakup i dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/4/2019 

 

 

1.Cena na dzień 03.06.2019r, producenta oleju napędowego i  benzyny bezołowiowej Pb95: 

__________________________________. 

a. oleju napędowego („detal”) wynosi (dla szacunkowej ilości zamówienia)  

cena netto: ………………………zł/litr x 300m 3l. = ……………………………...zł słownie: 

…………………………………………………………………………………  

plus obowiązujący podatek VAT 23%  

cena brutto: ………………………………….zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

b. oleju napędowego(‘hurt”) wynosi (dla szacunkowej ilości zamówienia) 

cena netto: ………………………zł/litr x 200m 3l. = ……………………………...zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

plus obowiązujący podatek VAT 23%  

cena brutto: ………………………………….zł 

słownie:………………………………………………… 

       c. benzyny bezołowiowej Pb95(„detal”)  wynosi (dla szacunkowej ilości zamówienia) 

cena netto: ………………………zł/litr x 1m 3l. = ……………………………...zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

plus obowiązujący podatek VAT 23%  

cena brutto: ………………………………….zł 



słownie:………………………………………………… 

 

2.Łączna wartość netto (dla łącznej szacunkowej ilości zamówienia dla hurtu i detalu oleju  

napędowego i detalu benzyny bezołowiowej Pb95) 

_________________________________________zł 

 

słownie:______________________________________________________________________ 

 

Łączna wartość brutto (dla łącznej szacunkowej ilości zamówienia dla hurtu i detalu oleju  

napędowego i detalu benzyny bezołowiowej Pb95) 

_________________________________________zł  

 

słownie:_____________________________________________________________________ 

 

3.Na okres trwania umowy oferujemy stały upust w wysokości ………………. % od ceny brutto 1 litra 

paliwa obowiązującego w dniu dostawy/sprzedaży u Wykonawcy. 

 

4.Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części usługi do wykonania następującym 

podwykonawcom:  

Lp. Opis części zamówienia, których 
wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Firma podwykonawcy UWAGI 

    

    

    

 

1. Ponadto oświadczamy, że: 

 
1) Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 

2) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

a) zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, 

3) Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ 

oraz warunkami wzoru umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

 



4) Wymagane wadium w wysokości 30.000 zł zostało wniesione w dniu ____________ w 

formie:_________________________________________.  

 

5) Osobą /osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie umowy jest/są: 

_______________________________________________________________________________

_________________________________(imię nazwisko,, adres, nr tel., fax, email). 

  

6) Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: 

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

 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość i data  

Dokument powinien być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


