
Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spó ka z o.o.  w Krynicy-Zdroju nr sprawy  ZP.ON.01.2016 
 

Za cznik nr 1 do SIWZ 

1 
 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

                                                                                                             .................., dnia ........... 
 

Dane  dotycz ce Wykonawcy lub  ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si   

o udzielenie zamówienie 

Pe na nazwa Wykonawcy   

Adres Wykonawcy   

NIP  

Nr telefonu   

Nr  faxu  

adres   e-mail  

* wype ni  tabel  tyle razy ile to konieczne 

Dane Wykonawcy lub Pe nomocnika Wykonawcy   

do korespondencji z Zamawiaj cym w zwi zku ze z ona ofert    

Adres korespondencyjny pod 
który Zamawiaj cy mo e 
kierowa  korespondencj  do 
Wykonawcy  

 

Nr telefonu   

Nr  faxu  

adres   e-mail 
 

 

 

 

nr rachunku Wykonawcy na 
potrzeby rozlicze  za realizacj  
zamówienia  

 

 

  w banku:……………………………………….....................………... 

      

   nr  _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ 
_ 
 

Imi  i Nazwisko osoby/ osób 
upowa nionych do kontaktów z 
zamawiaj cym  
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Zamawiaj cy: 
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju 
siedziba: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

OFERTA 
W odpowiedzi na og oszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: „Dostawa oleju 
nap dowego na potrzeby w asne Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej Spó ka  z 
ograniczon  odpowiedzialno ci  z siedzib  w Krynicy-Zdroju, w 2017 roku.”  
nr sprawy: ZP.ON.01.2016” 
  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa  oleju nap dowego w ilo ci cznej  
75 000 litrów   w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w zakresie obj tym 
"Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia", za kwot : 

 

Cena brutto (z  podatkiem od towarów i us ug VAT): 

cyfrowo : ............................................................................................................................ z otych 

ownie :  ............................................................................................................................ z otych 

 

Warto  zamówienia netto (bez podatku od towarów i us ug VAT) : 

cyfrowo : ............................................................................................................................ z otych 

ownie : ............................................................................................................................. z otych  

 

Podatek od towarów i us ug VAT  

Cyfrowo ……………………………………………………………………………………...................………………… z otych  

ownie  …………………………………………………………………………………...................…………………... z otych  

 

Dane szczegó owe:  

 

a) Cena netto 1 000 litrów  oferowanego oleju nap dowego na dzie   22 listopada 2016r. 
og oszona przez producenta ……………………………………...(bez uwzgl dnienia wspó czynnika ceny ). 

 

b) Cena netto 1 000 litrów  oferowanego oleju nap dowego na dzie  22 listopada 2016r. 
og oszona przez producenta 
………………………………………………………………………………..................……………………  
(z uwzgl dnieniem upustu lub mar y wykonawcy).  
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c) Warto  wspó czynnika ceny wykonawcy w stosunku do ceny oleju nap dowego og aszanej 
przez producenta, liczona od  1000 litrów  oleju nap dowego 
……………………………………………………………………………………...................................................…………………. 

 

d) Nazwa handlowa oferowanego oleju nap dowego ……………………………........………………………. 
 

e) Nazwa producenta oferowanego oleju nap dowego …………......………………………………………… 
 

f) Adres strony internetowej na której podawane s  ceny producenta 
………………………………………………………….........................................................................……………………….  

 
Instrukcja:  
1. Ceny nale y poda  w z otych polskich, z dok adno ci  nie wi ksz  ni  do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, 
gdy cena producenta oferowanego oleju nap dowego b dzie wyra ona na stronie internetowej w innej walucie ni  

oty, wykonawca jest zobowi zany poda  cen  w PLN w oparciu o kurs og oszony przez NBP wg tabeli A (kursów 
rednich) w dniu 22 listopada 2016r. , a je li w tym dniu kursu nie og oszono z dnia ostatniego og oszenia kursu przed 

 dat .  
2. Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (z oty polski). Rozliczenie z wykonawc  nast pi w walucie PLN (z oty 
polski). 
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca b dzie nalicza  cen  w oparciu o ilo  dostarczonego zamawiaj cemu 
oleju nap dowego w litrach rzeczywistych wraz z dostaw  na koszt wykonawcy, powi kszon  o nale ny podatek VAT. 
Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) tj. „Cena wykonawcy”, b dzie ustalana z uwzgl dnieniem kwot 
nast puj cych sk adników:  
a) Ceny netto 1litra oleju nap dowego ustalonej zgodnie z serwisem  internetowym  producenta oleju nap dowego  
podawanym na wskazanej stronie internetowej (cen  producenta) z dnia zamówienia. W przypadku, gdy cena 
producenta dostarczanego oleju nap dowego b dzie wyra ona na stronie internetowej w innej walucie ni  z oty, 
wykonawca jest zobowi zany wystawi  faktur  w PLN w oparciu o kurs og oszony przez NBP wg tabeli A (kursów 
rednich) w dniu zamówienia, a je li w tym dniu kursu nie og oszono z dnia ostatniego og oszenia kursu przed t  dat . 

b)  Cena jednostkowa netto 1 litra oleju nap dowego b dzie obliczana odr bnie dla ka dej dostawy przy zastosowaniu 
sta ego wspó czynnika ceny podanego przez Sprzedawc  w ofercie. Cen  jednostkow  netto 1 litra oleju nap dowego 
dla danej dostawy b dzie stanowi  iloczyn sta ego wspó czynnika ceny podanego w ofercie Sprzedawcy i ceny 
hurtowej 1 litra oleju nap dowego (Olej Nap dowy Ekodiesel) z dnia dostawy og aszanej na stronie internetowej np. 
PKN Orlen. 
b) Wspó czynnik ceny jest sta y i nie  mo e ulec zmianie w okresie realizacji umowy.  
4. Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania u zamawiaj cego obowi zku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug, zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek rozliczy  zgodnie z tymi 
przepisami. 
 

2. Zobowi zujemy si  do realizowania zamówienia sukcesywnie, w miar  potrzeb 
Zamawiaj cego, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Informujemy, e w zwi zku ze z on  ofert , po stronie Zamawiaj cego:  

 powstanie *,  
 nie powstanie *, obowi zek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w 

zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów 
 



Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spó ka z o.o.  w Krynicy-Zdroju nr sprawy  ZP.ON.01.2016 
 

Za cznik nr 1 do SIWZ 

4 
 

3. Akceptujemy warunki p atno ci i gwarancji okre lone przez Zamawiaj cego okre lone we 
wzorze umowy stanowi cym za cznik do SIWZ. 

4. wiadczamy, e oferowany olej nap dowy spe nia wymagania okre lone odpowiednio w 
opisie przedmiotu zamówienia. 

 

5. wiadczamy, e posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia potwierdzaj ce 
uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia dzia alno ci w zakresie okre lonym przedmiotem 
zamówienia w szczególno ci: 

     O wiadczamy, e posiadamy aktualn , wa  do dnia (wpisa ) ……………………koncesj   
o numerze (wpisa ) …………… …………. wydan  przez (wpisa ) ……………………………………....................... 

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

na obrót paliwami ciek ymi, w tym oleju nap dowego, wydan  na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 z pó n. zm.) 

 

6. wiadczamy, e zapoznali my si  ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrze  oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. wiadczamy, e istotne postanowienia umowy stanowi ce za cznik do SIWZ, zosta y przez 
nas zaakceptowane. Zobowi zujemy si , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na okre lonych w postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiaj cego. 

8. wiadczamy,  e  jeste my  zwi zani  ofert  przez  okres  30  dni  od  up ywu  terminu  sk adania  
ofert. 

9. wiadczamy, e: 

a. zamówienie wykonamy w ca ci bez udzia u Podwykonawców *,  

b. powierzymy podwykonawcom wykonanie  nast puj cych  cz ci przedmiotu zamówienia: ** 
(**niepotrzebne skre li  lub wymieni  zakres rzeczowy zamówienia)  

 
 

(poni sz  tabel  wype nia Wykonawca, który b dzie realizowa  zamówienie wraz z podwykonawc ) 
 

L.p. Nazwa firmy Podwykonawcy, NIP, adres 

Zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy 
- 

krótki opis cz ci zamówienia  które powierzymy 
do wykonania Podwykonawcy 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

W przypadku gdy Wykonawca nie wska e cz ci zamówienia, któr  powierzy podwykonawcy i je eli nic 
innego z oferty nie wynika przyjmuje si , e realizuje zamówienie samodzielnie. 
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10. Podmioty udost pniaj ce zasoby, w tym równie  Podwykonawcy 

 

wiadczamy, e w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych  powo ujemy si  na: 
10.1. asne zasoby i w zwi zku z tym nie sk adamy zobowi zania innych podmiotów do oddania 
nam do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.* 

10.2. zasoby innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie  
publicznych zgodnie ze z onym zobowi zaniem (za cznik nr 2 do SIWZ) tych podmiotów.* 

Poni ej podajemy nazwy (firmy) tych podmiotów: 
a1........................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) podmiotu, na którego zasoby powo uje si  Wykonawca) 

 
Podmiot na którego zasobach polegamy b dzie*/ nie b dzie* bra  udzia  w realizacji cz ci 
zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

Poni ej podajemy nazwy (firmy) tych podmiotów: 
a2........................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) podmiotu, na którego zasoby powo uje si  Wykonawca) 
 
Podmiot na którego zasobach polegamy b dzie*/ nie b dzie* bra  udzia  w realizacji cz ci 
zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

W odniesieniu do wskazanych wy ej podmiotów (podwykonawców) sk adamy dokumenty 
zgodnie z SIWZ (je li dotyczy). 

 

11. Informujemy o wniesieniu wadium w wymaganej wysoko ci w formie  (wpisa ) 
........................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................w dniu (wpisa ) 

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

 

12. Zwrotu wadium wniesionego w pieni dzu nale y dokona  na konto w Banku 
........................................................................................................................................................... 
nr....................................................................................................................................................... 
(wpisa  nazw  banku i numer rachunku bankowego) 

 

13. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty z Zamawiaj cym  
i realizacj  umowy b dzie: ………………………………………………………………………………………………           
(wpisa  dane kontaktowe: Imi , nazwisko, telefon, e-mail)  
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14. Wraz z formularzem oferty sk adamy nast puj ce o wiadczenia i dokumenty (wymieni  jakie) 

 

 

 

Oferta zawiera …...…. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

 

   ............................................................ 
podpis upe nomocnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie 
ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia 

 
* niepotrzebne skre li  


