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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

………………………………………… 

          (miejscowość i data) 

 

 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy: 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
 

adres do korespondencji: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

e-mail:……………………………………………. 

tel:………………………………………………... 

fax:……………………………………………….. 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
Składając ofertę na wykonanie zadania „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU BNAPĘDOWEGO 

OKREŚLONEGO KODEM CVP:09134100-8” 

 

 

1. Oferujemy  wykonanie całości przedmiotu zamówienia  za cenę  ofertową w wysokości: 

 

Netto:…………………………………………………. 

VAT:………………………………………………….. 

Brutto:………………………………………………… 

(słownie:………………………………………………………………………………………). 

 

 

2. Należy określić, czy przedstawiona oferta podlega negocjacjom w dół. 

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

W razie negocjacji cenowych należy podać dane osoby, która będzie w imieniu Oferenta 

prowadziła negocjacje. 

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

 

 

3. Akceptujemy okres terminu realizacji zamówienia : 12 miesięcy 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

5. Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia do wykonywania działalności  

i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie niniejszego zamówienia. 
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy wraz  

z załącznikami i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z jej treścią,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy, o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej którego kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do oferty.  

 

10. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wadium             

w kwocie 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) przed podpisaniem umowy. 

 

11. Oświadczamy, że nie została otwarta w stosunku do Wykonawcy likwidacja, ani nie została 

ogłoszona upadłość, a także, że nie zalega z opłacaniem podatków, ani składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

 

 

13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 

14. Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane,  w szczególności innym uczestnikom postępowania*. 

 

 

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

 

                                                                                                        ( podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

Załączniki do oferty :  

 

1 …………………………….. 

2 …………………………….. 

3 …………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 niepotrzebne skreślić  

 


