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

Formularz ofertowy – Część I
I.
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………Numer faksu …………………e-mail……………………………………….
Numer REGON …………………………………… Numer NIP ……………………………………………….
II. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Dostawę paliw płynnych w 2020 roku”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w części 1 - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy, za
cenę:
Ogółem szacunkowa wartość dostawy po uwzględnieniu rabatów wyniesie:
Netto:

…………………………zł

VAT: ………...%

…………………………zł

Brutto:

…………………………zł

słownie złotych brutto: ..................................................................................................................... …./100,
w tym:
Przedmiot
dostawy

Ilość paliwa [l]

Cena 1 litra paliwa
brutto [zł]

Rabat od ceny 1
litra paliwa [zł]

Ogółem wartość zamówienia
brutto [zł] (cena z uwzględnieniem
rabatu)

C

D

E=(C-D)*B

Razem

x

A

B

Benzyna
bezołowiowa 95

5000

Olej napędowy
ON

55000

1)

Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych obowiązującą w dniu ogłoszenia
zamówienia tj.: 06.12.2019 r. o godz. 1200 na stacji wykonawcy spełniającej kryteria określone w SIWZ.
Zgodnie z SIWZ powyższe zamówienie oferujemy wykonać na stacji paliw Nr........... usytuowanej w
miejscowości……………………………………;ul. .................................................w odległości ........ km od
siedziby Zamawiającego. Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą* i posiadam prawo do
dysponowania przedmiotową stacją paliw na okres realizacji zamówienia tj. od 01.01.2020 r. do
01.01.2020 r.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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.
III. Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. załączone do zaproszenia warunki zamówienia oraz określone w nich 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. akceptujemy warunki płatności określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ tj. płatność później niż 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej nie
faktury.
4. powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku
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wyboru naszej oferty.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w
SIWZ oraz że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz
zobowiązujemy się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby
osób, o których mowa powyżej.
IV. 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.*
V. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części 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).
VI. 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. …………………………………………………………………….

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

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

* niepotrzebne skreślić
1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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