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Formularz ofertowy 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji 
………………………………………………………………………………………………… 
adres e-mail, numer telefonu 
………………………………………………………………………………………………… 
NIP lub REGON lub PESEL 
………………………………………………………………………………………………… 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem CPV: 09134100-8”, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .............................................zł 
(słownie złotych: ................................................................................................). 
Podatek VAT wynosi …… %, co stanowi kwotę .............................................zł. 
Cena brutto oferty wynosi .............................................zł (słownie złotych: ................................................................................................). 
Wartość oferty została obliczona wg następującej kalkulacji: 
 

Nazwa 
towaru 

Jednostka 
miary 

Cena 
producenta 

 za 1 m3 

netto w zł* 

Cena 
Wykonawcy  

za 1 m3 

netto w zł* 

Wskaźnik 
zmiany ceny 

(stała różnica)  
w zł 
(3-4) 

Szacunkowa 
ilość 

asortymentu  
w zamówieniu 

w m3 

Wartość oferty 
ogółem netto 

(ilość asortymentu  
x cena netto 1 m3) 

Kwota VAT oferty 
ogółem 

Wartość oferty 
ogółem brutto 

W 
(7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Olej 
napędowy 
Ekodiesel 

metr3    360    

 
*Ceny wpisane w tabeli mają być cenami podanymi na dzień 09.02.2022 r. (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) dla oleju napędowego w temp. +15ºC. 
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1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2. Składam/y niniejszą ofertę:  

(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X) 

 we własnym imieniu;  
  

 jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na wezwanie Zamawiającego przedłożymy dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków oraz oświadczenie aktualizacyjne potwierdzające brak podstaw wykluczenia. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. 

5. Oświadczamy, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą przez okres określony w SWZ. 

6. Oświadczamy, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy, stanowiącym integralną część treści SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Na podstawie art. 225 Pzp oświadczamy, że wybór oferty: 

(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X) 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
  

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: 

 a) wskazuję wartość dostawy objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług VAT: 

………………………...; 

b) wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ……………………… . 

8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego. 

9. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu: …………………………………..……………….. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy (według definicji z art. 2 Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r.): 

(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X) 

 mikroprzedsiębiorstwem, 
  

 małym przedsiębiorstwem, 
  

 średnim przedsiębiorstwem. 
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11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

12. Oświadczamy, iż oferowany przez Wykonawcę olej napędowy spełnia / nie spełnia (niewłaściwe skreślić) wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 

„Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) oraz normy i wymagania 

jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. 

zm.). 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

..................................... (miejscowość),dnia .................... r.  

 

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

/podpis elektroniczny/ 

 

 

 
Uwaga:  
Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 

 


