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                                                                                                               Do SIWZ  nr  PN-02/2020 
 

 

 

.............................................................. 
               pieczęć Wykonawcy  

REGON ............................................... 

NIP ....................................................... 

Adres  ………....................................... 

Nr tel./faxu …………………………... 

 

O F E R T A  
 

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr PN-02/2020 na dostawę:  

OLEJU  NAPĘDOWEGO  ARKTYCZNEGO kl. II,  SPEŁNIAJĄCEGO CO NAJMNIEJ 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 590 + A1:2017-06 

1. Składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę ……………………………..zł brutto. 

(słownie 

zł:……………………………………………………………………………………..). W cenie 

oferty uwzględniony jest podatek VAT……………% 

3. Do ustalenia wartości zamówienia przyjęto cenę oleju napędowego arktycznego kl. II 

obowiązującą w dniu …………….w cenie hurtowej Producenta:………………………………… 

Lp. Rodzaj paliwa 
Ilość 

[m3] 

Wartość 1m3 

paliwa z VAT 

bez upustu 

[zł] 

(cena hurtowa 

producenta) 

Wysokość upustu lub 

marży od ceny 1m3 

paliwa podanej w kol. 

4 

z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku 

Cena 1m3 paliwa z 

VAT z upustem lub 

marżą podaną w kol. 5 

[zł] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość z VAT 

(kol. 3 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Olej napędowy ON 

arktyczny kl.II 
85 ----,-- ---,-- ---,-- -- ------,-- 

 

II. Oświadczamy, że spełniamy/ nie spełniamy
*
 warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22  

ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. 

zm.): 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej tj.  Posiadają 

aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1059, z późn. zm.); 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym,           

a także osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia. 

3. Oraz, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków, o których 

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

( Dz. U. Nr.19 poz.177 z późn. zm.). 

4. W okresie obowiązywania umowy oferujemy stały ……………...% upustu/marży cenowej za 1m
3
 

oleju napędowego arktycznego wymienionego w pkt.3. 
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5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń. 

6. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

III. Termin wykonania zamówienia 24 miesięcy od podpisania umowy. 

IV. Zamówienie zrealizujemy sami / część zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom 

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

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

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

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

V. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone 

w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

 

  

Na ........................................................ kolejno ponumerowanych stronach składam/y całość oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 .................................................................... 
       (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej 

           do reprezentowania Wykonawcy) 


