
Załącznik nr 4 

 

 

….................................................                                                                                        
pieczęć firmowa Wykonawcy  
 
 

OFERTA WYKONAWCY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Samostrzelu 

 

Dane dotyczące Wykonawcy/ów 
 
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………………………………………………………...... 
Nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………… 
Nr REGON ………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy (e-mail) do prowadzenia korespondencji z Zamawiającym:  
…...........….…........................................................................................................................................ 
 Dane dot. reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dane 
pełnomocnika, adres korespondencyjny pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa):  

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

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oleju 
opałowego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu” którego przedmiot i zakres został 
określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niniejszym składamy ofertę na 
wykonanie dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem.  

 Oświadczam/y, że producentem/importerem oferowanego oleju opałowego, który będzie 
dostarczany w przypadku wyboru oferty, w terminach realizacji dostaw jest: 

………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Nazwa ii iadres  zakładu 

a ii         
adres strony internetowej producenta/importera na której publikowane są ceny oleju opałowego 

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

 

Lp ARKUSZ CENOWY 
           (wszystkie ceny należy podawać po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 

1 Cena netto za 1 litr oleju opałowego u producenta/importera oleju w 
dniu 01.02.2016 r. 

[zł] 
 
 

2 Stały upust/marża* netto Wykonawcy udzielony do [zł] 



zakupu i dostarczenia 1 litra oleju opałowego  

3 Cena netto za 1 litr oleju opałowego wraz z marżą/upustem* 
Wykonawcy (wiersz 1 +/- wiersz 2) 

 
[zł] 

4 Ilość oleju objętego zamówieniem 60 000 [l] 

5 Cena ofertowa netto (wiersz 3 x wiersz 4) [zł] 

6 Stawka podatku VAT [%] 

7 Kwota podatku VAT [zł] 

8 Cena oferty brutto (wiersz 5 + wiersz 7) [zł] 

 Oferujemy dostawę oleju opałowego za cenę oferty brutto: 

….......................... zł (słownie: …......................................................................................................) 

 Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z wprowadzonymi do niej 
zmianami (w przypadku ich wprowadzenia przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń  
i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia; 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu  
do składania ofert; 

3) wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ; 

4) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego; 

6) zamówienie zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców w części dotyczącej ….......*: 

Nr telefonu oraz adres e-mail Wykonawcy właściwy do składania zamówień na olej opałowy przez 
Zamawiającego: tel. …................................... , e-mail …................................................................ 

 Niniejszym informujemy, iż następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 
mogą być udostępniane (Wykonawca wypełnia ten punkt jeśli zastrzega informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa): 

1)…........................................................................................................... 
1)  

2) …........................................................................................................... 
  



W załączeniu przedkładamy zgodnie z SIWZ następujące dokumenty stanowiące integralną część 
niniejszej oferty: 

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

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

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

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

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

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

Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….do nr ….. 

…………………………………………………… 

Miejscowość i data 

 

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

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz  
pieczątka/pieczątki 

  

 

 

 UWAGA : 

Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one   poświadczone   przez  Wykonawcę  za zgodność 
z oryginałem. 

 

 

 

 

 

  * niepotrzebne skreślić 

 


