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Sprawa nr: PN-01-1/2016                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  

    Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców * 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Usług 
Gminnych Sp. z o.o. 
ul. Inowrocławska 14 
88-170 Pakość 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Dostawy oleju 
napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95  
 
My niżej podpisani (w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać dane dotyczące Pełnomocnika 

Wykonawcy) 

___________________________________________________________________________  

 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących 
wspólnie- wszystkich wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) 
 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

NIP ________________________ 

Regon ______________________ 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

opisie i wzorze umowy. 
 
2. OŚWIADCZAMY, że ze względów organizacyjnych Zamawiającego oraz brak możliwości 

magazynowania paliwa posiadamy punkt sprzedaży oleju napędowego oraz benzyny 
bezołowiowej PB 95 na terenie gminy Pakość. 

 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem warunków zamówienia i wzorem umowy i 

uznajemy się za związanych zawartymi w nich warunkami. 
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4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
załączonym wzorze i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnie z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5. OŚWIADCZAMY, że posiadamy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu paliwami ciekłymi, a osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień.  

 
6. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 
 
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
• posiadania wiedzy i doświadczenia, 
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
• znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie 

zamówienia. 
 
7. OŚWIADCZAMY, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie 

publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
8. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne/ posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy zgodę 
na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności/ otrzymaliśmy 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego*. 

 
9. OFERUJEMY następujące ceny:  
 

Lp. 
Przedmiot 

Zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 1 

VAT 
w % 

Cena 
jednostkowa 

brutto 1 

Rabat  
w zł 2 

Cena 
jednostkowa 

brutto po 
uwzględnieniu 

rabatu 

Ilość 
Łączna 
wartość 
brutto 

  a b c = a + b d e = c - d f g = e * f 
1 1 litr oleju 

napędowego 
 

23 
   

45 000 
 

2 1 litr benzyny 
bezołowiowej 

 
23 

   
500 

 

      Łączna wartość  

 

1 Cena jednostkowa obowiązująca u oferenta na stacji paliw znajdującej się na terenie gminy 
Pakość w dniu sporządzania oferty 
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2 Rabat w zł, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do 
ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu 
 
Łączna wartość brutto słownie po uwzględnieniu rabatu: 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Łączna wartość brutto służy do porównania ceny ofertowej. Wskazany rabat, o który 
każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w 
danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji 
umowy. 
 
UWAGA!  Przewiduje się możliwość zwiększenia stawki podatku VAT w okresie trwania 
umowy do wysokości obowiązującej w dniu każdorazowego wystawienia faktury. 
 
10. OFERUJEMY termin płatności wynagrodzenia ……………. dni od daty wystawienia 

faktury VAT. 
 
11. OŚWIADCZAMY, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
12. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i wzorze umowy. 
 
13. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
 
14. OŚWIADCZAMY, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia 

01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r. 
 
15. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 
 
16. OŚWIADCZAMY, że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej. (w przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć listę podmiotów należących do tej samej 
grupy z dokładnym podaniem jej nazwy). 

 
17. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
 
18. INFORMUJĘMY, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić/ nie będzie prowadzić* do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
 
Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego …………………………………….………………………………….…, 

wartość tego towaru lub usługi: …………………………………….. (jeśli dotyczy). 
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19. OŚWIADCZAMY, że:* 
a) nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp, 
b) polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, w związku z powyższym załączamy pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia:  

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

20. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: (adres, nr telefonu, nr faksu, adres e- mail) 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

21. ZOBOWIĄZUJEMY się (w przypadku wyboru naszej oferty) do dostarczenia w terminie do 
3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty następujących dokumentów (w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): 

 
a) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej 
c) ……… 
d) ………… 
 
 
 
....................................... dnia ........................... 

 
 
________________________________  

                                                                                       (podpis Wykonawcy/ Wykonawców*) 
 
 
UWAGA !  
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Za osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy uznana zostanie osoba widniejąca we właściwym rejestrze lub 
upoważnieniu.  
 
* niepotrzebne skreślić 


