
      Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 

      8/2018 -formularz oferty 

         

       miejscowość, dnia _________ 

 

       Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  

       Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

 

Nazwa oferenta:___________ 

Adres:___________________ 

tel/fax.__________________ 

 

FORMULARZ  OFERTY 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania oferty w zapytaniu ofertowym nr 8 pod nazwą 

„Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2018r do 31.12.2019 w łącznej ilości 

szacunkowej 30 000 litrów.” 

Dane szczegółowe. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami z zapytania ofertowego za 

cenę 1m3/ 1.000 litrów oleju opałowego: 

CBn - Cena bazowa netto za 1m³ (1000 litrów), 

publikowana na stronie internetowej producenta 

oleju tj. cena hurtowa netto z dnia 26.10.2018 r. godz. 

00:00 za 1m3 (1000 litrów) w temperaturze 

referencyjnej 150C. 

Poniżej należy wskazać adres strony internetowej do 

cennika producenta oleju, wskazującego oferowaną 

przez Wykonawcę cenę bazową ( tzw. link do strony) 

www. ......................................................... 

 

…………………………………

……… 

M - dodatnia marża wykonawcy (netto) za 1m³ 

(1000 litrów) podana cyfrowo do pełnych złotych 

lub 

U- upust wykonawcy (netto) za 1m³ (1000 litrów) 

             …………, 00 

 

 



podany cyfrowo do pełnych złotych 

Jeśli wykonawca nie stosuje marży lub nie udziela 

upustu – wpisuje wartość „O”. 

 

              …………, 00 

 

 

COn - cena ofertowa netto za 1m³(1000 litrów) 

dostawy oleju liczona według wzoru: 

a) w przypadku stosowania M (marży)   

COn = CBn + M 

lub 

b) w przypadku stosowania U (upustu)   

COn = CBn - U 

        ...................... , 00 

Podatek VAT (stawka procentowa), (kwotowa) 
 …………%, 

……………………. zł 

COb - cena ofertowa brutto za 1m³ (1000 litrów) 

dostawy oleju liczona według wzoru                                     

a) w przypadku stosowania M (marży)  

COb = (CBn + M) +VAT 

lub 

b) w przypadku stosowania U (upustu)  

COb = (CBn – U) +VAT                     

cyfrowo w zł: 

 

słownie: 

  

 

 

 

 

…………………………………

……………………. 

 

…………………………………

…………………….. 

 

stawka podatku VAT ....................... % 

 

Ponadto: 

1. oświadczam, że przez cały okres realizacji zamówienia przyznajemy Zamawiającemu stałą 

marżę/lub/stały upust w wysokości* ………zł należności netto za 1m 3 oleju 

napędowego grzewczego  po dziennej cenie sprzedaży obowiązującej u producenta w 

dniu dokonania dostawy (email); 

2. wysokość marży/upustu nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy. 



3. oświadczam, że producentem zaoferowanego przez nas oleju napędowego grzewczego   

jest…………………………………………………………... 

(komunikat cenowy producenta należy dołączyć do oferty z dnia 26.10.2018r) 

4. Zaproponowany przez nas termin płatności to okres 30 dni licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

5. oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w umowie; 

6. oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty; 

7. oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert; 

8. oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

9. oświadczam, ż sprzedawany przez nas olej będzie zgodne z Polskimi Normami 

Jakościowymi lub innymi równoważnymi. 

10. Adres email na który będzie można składać zamówienia na olej napędowego 

grzewczego. 

………………………………………………………….. 

11. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności za 

zrealizowane dostawy oleju to:…………………………………………………………. 

 Ofertę niniejszą składam  na …..… kolejno ponumerowanych stronach. 

 WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  
a) …………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………. 

 
……………………………dnia  ……...-........ 2018 roku 

 

……………………………………………………………… 

                                                                     podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

               

                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do 
reprezentowania firmy. 
 

 



 


