Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………..
pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy
I.
Nazwa:

Dane Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu ………………………………… Numer faksu …………………………………….................
Numer REGON ……………………………………………………………………………………………………
Numer NIP …………………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Dostawę paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce w 2018 roku”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Część 1- Zadanie 1: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95*
zgodnie z SIWZ powyższe zamówienie oferujemy wykonać na stacji paliw Nr........... usytuowanej w
miejscowości……………………………………;ul. .................................................w odległości ........ km od
siedziby Zamawiającego.
1. Ogółem szacunkowa wartość dostawy 6 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 wyniesie (po
uwzględnieniu rabatu):
Netto:

…………………………zł

VAT: ………...%

…………………………zł

Brutto:

…………………………zł

słownie złotych brutto: .............................................................................................................................
……………..…………………………………………………..………………………………………………..
Oferujemy stały rabat na benzynę bezołowiowej w wysokości ......................... zł od ceny brutto 1 l
benzyny.

Przedmiot
dostawy

Oferowana cena
jednostkowa brutto na 1
litr paliwa z dnia
ogłoszenia zamówienia
07.12.2017 r. o godzinie
12.00 na stacji
paliwowej Wykonawcy 1)
[zł] [Kryterium nr 1]

Oferowany
stały rabat od
ceny 1 litra
obowiązującej
w dniu
sprzedaży
przez cały
okres
realizacji
umowy [zł]
[Kryterium nr 2]

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa z
rabatem
[zł]

Zakładana
(szacunkowa)
ilość paliwa
będącego
przedmiotem
zamówienia
[litr]

A

B

C

D

E

DxE

6 000

……………
…

Benzyna
bezołowiowa 95

……………
……………
…
…
Łączna cena oferowana brutto (RAZEM)
………………

Łączna cena
brutto za
realizację
zamówienia
[zł]

1)

Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych obowiązującą w dniu ogłoszenia
zamówienia tj.: 07.12.2017 r. o godz. 1200 na stacji wykonawcy na terenie miasta Hajnówka
Podane powyżej ceny stanowią podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru
oferty najkorzystniejszej, a ilości paliwa podane w SIWZ służą do wyliczenia ceny oferty i nie stanowią
1

zakresu świadczenia Wykonawcy.
Część 2 - Zadanie 2: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON*
zgodnie z SIWZ powyższe zamówienie oferujemy wykonać na stacji paliw Nr........... usytuowanej w
miejscowości……………………………………; ul. .................................................w odległości ........ km od
siedziby Zamawiającego.
1. Ogółem szacunkowa wartość dostawy 55 000 litrów oleju napędowego ON wyniesie (po
uwzględnieniu rabatu):
Netto:

…………………………zł

VAT: ………...%

…………………………zł

Brutto:

…………………………zł

słownie złotych brutto: .............................................................................................................................
……………..…………………………………………………..………………………………………………..
Oferujemy stały rabat na olej napędowy ON w wysokości ......................... zł od ceny brutto 1 l
oleju.

Przedmiot
dostawy

Oferowana cena
Oferowany stały
jednostkowa brutto na 1 rabat od ceny 1
litr paliwa z dnia
litra obowiązującej
ogłoszenia zamówienia w dniu sprzedaży
07.12.2017 r. o godzinie przez cały okres
12.00 na stacji
realizacji umowy
paliwowej Wykonawcy 1)
[zł]
[zł] [Kryterium nr 1]
[Kryterium nr 2]

A
Olej napędowy
ON

B

C

Cena
jednostkowa
brutto za 1
litr paliwa z
rabatem
[zł]

Zakładana
(szacunkowa)
ilość paliwa
będącego
przedmiotem
zamówienia
[litr]

D

E

DxE

55 000

……………
…

……………
…
Łączna cena oferowana brutto (RAZEM)
………………

………………

Łączna cena
brutto za
realizację
zamówienia
[zł]

1)

Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych obowiązującą w dniu ogłoszenia
zamówienia tj.: 07.12.2017 r. o godz. 1200 na stacji wykonawcy na terenie miasta Hajnówka
Podane powyżej ceny stanowią podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru
oferty najkorzystniejszej, a ilości paliwa podane w SIWZ służą do wyliczenia ceny oferty i nie stanowią
zakresu świadczenia Wykonawcy.
3) Część 3: Zadanie 3 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego*
Oświadczam, że posiadam zdolność techniczną i jestem w stanie dostarczać, przez cały okres
realizacji zamówienia, olej opałowy lekki do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 1
dni od telefonicznego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
1. Ogółem szacunkowa wartość 15 000 litrów dostawy oleju opałowego lekkiego wyniesie (po
uwzględnieniu rabatu):
Netto:

…………………………zł

VAT: ………...%

…………………………zł

Brutto:

…………………………zł

słownie złotych brutto: .............................................................................................................................
……………..…………………………………………………..………………………………………………..
Oferujemy stały rabat na olej opałowy lekki w wysokości ................................ zł od ceny brutto 1
litra oleju - ogłoszonej na stronie internetowej np. PKN Orlen (cena netto hurtowa w m ³
przeliczona na litry powiększona o podatek VAT) lub innego dystrybutora oleju opałowego przez
cały okres realizacji umowy (np. cena netto hurtowa ze strony internetowej wynosi 2,286 zł/m³ tj. 2,29
zł/l + 23% VAT =2,82zł/l. Cenę 1 l brutto tj. 2,82 należy pomniejszyć o udzielony rabat ). Cena wyliczona
zgodnie z komunikatem na stronie internetowej dystrybutora.
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Przedmiot
dostawy

Oferowana cena
jednostkowa brutto na 1
litr paliwa z dnia
ogłoszenia zamówienia
07.12.2017 r. o godzinie
12.00 na stronie
internetowej
dystrybutora paliw
Wykonawcy 1)
[zł] [Kryterium nr 1]

Oferowany stały
rabat od ceny 1
litra
obowiązującej w
dniu sprzedaży
przez cały okres
realizacji umowy
[zł] [Kryterium nr
2]

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa z
rabatem
[zł]

Zakładana
(szacunkowa)
ilość paliwa
będącego
przedmiotem
zamówienia
[litr]

A

B

C

D

E

DxE

15 000

……………
…

Olej opałowy
lekki

……………
……………
…
…
Łączna cena oferowana brutto (RAZEM)
………………

Łączna cena
brutto za
realizację
zamówienia
[zł]

1)

Wykonawca ustali cenę brutto za 1litr oleju opałowego lekkiego podaną w złotych obowiązującą w dniu
ogłoszenia zamówienia tj.: 07.12.2017 r. o godz. 12 00 na podstawie (wpisać dystrybutora oraz stronę
internetową)
……………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
*
- należy podać podstawę ustalenia ceny i dołączyć do oferty.
Podane powyżej ceny stanowią podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru
oferty najkorzystniejszej, a ilości paliwa podane w SIWZ służą do wyliczenia ceny oferty i nie stanowią
zakresu świadczenia Wykonawcy.
4) Część 4: Zadanie 4 Sukcesywne dostawy gazy LPG*
zgodnie z SIWZ powyższe zamówienie oferujemy wykonać na stacji paliw Nr........... usytuowanej w
miejscowości……………………………………; ul. .................................................w odległości ........ km od
siedziby Zamawiającego.
1. Ogółem szacunkowa wartość 1 400 litrów dostawy gazu LPG (po uwzględnieniu rabatu):
Netto:

…………………………zł

VAT: ………...%

…………………………zł

Brutto:

…………………………zł

słownie złotych brutto: .............................................................................................................................
……………..…………………………………………………..………………………………………………..
Oferujemy stały rabat na gaz LPG w wysokości ......................... zł od ceny brutto 1 l gazu.

Przedmiot
dostawy

Oferowana cena
jednostkowa brutto
na 1 litr paliwa z dnia
ogłoszenia
zamówienia
07.12.2017 r. o
godzinie 12.00 na
stacji paliwowej
Wykonawcy 1)
[zł] [Kryterium 1]

Oferowany
stały rabat od
ceny 1 litra
obowiązującej
w dniu
sprzedaży
przez cały
okres
realizacji
umowy
[zł] [Kryterium
2]

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa z
rabatem
[zł]

Zakładana
(szacunkowa)
ilość paliwa
będącego
przedmiotem
zamówienia
[litr]

A

B

C

D

E

DxE

1 400

……………
…

Gaz LPG

……………
……………
…
…
Łączna cena oferowana brutto (RAZEM)
………………

Łączna cena
brutto za
realizację
zamówienia
[zł]
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1)

Wykonawca ustali cenę brutto za 1litr gazu LPG podaną w złotych obowiązującą w dniu ogłoszenia
zamówienia tj.: 07.12.2017 r. o godz. 1200 na stacji wykonawcy na terenie miasta Hajnówka.
Podane powyżej ceny stanowią podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru
oferty najkorzystniejszej, a ilości paliwa podane w SIWZ służą do wyliczenia ceny oferty i nie stanowią
zakresu świadczenia Wykonawcy.
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania
stawiane wykonawcy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ.
6. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
w przypadku wyboru naszej oferty.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ………............ do ......................
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
8. Ofertę niniejszą składam na .................................. kolejno ponumerowanych stronach.
9. Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z którym: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku”, niniejszym informuję Zamawiającego, że:
- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,**
- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył następujących towarów i/lub usług………….………. objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku) wyniesie ………………….... zł.**
IX. Osoba/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest/są:
 ..........................................................................................................................................................


tel. Kontaktowy, faks: ...........................................................



zakres odpowiedzialności: ..............................................................................................................



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



tel. Kontaktowy, faks: ...........................................................



zakres odpowiedzialności: ..............................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa
lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
stanowisko:

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

imię i nazwisko:

..................................................................
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tel.:

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

X. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie nw. części oferowanego
przez nas zamówienia* :


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



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



…………………………………………………………………………………………………….
Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie im powierzone*

Uwaga: Nie wypełnienie powyższych pól będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem
zamówienia przez wykonawcę (bez udziału podwykonawców).
XI. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. …………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………

.................................................................
(miejscowość, data)

……………………………………………
podpis osoby (osób) uprawionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* wypełnić części formularza ofertowego, którego dotyczy oferta
(wykreskować części, na które wykonawca nie składa oferty)
** niepotrzebne skreślić
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