
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

.................................................................
                  (nazwa Wykonawcy)

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

....................................................................
                   (adres Wykonawcy)

....................................................................
            (telefon / fax)

.................................................................................                             ......................................................................
                               (e-mail)                                                                                (miejscowość i data)  

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku 

L-1 dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 

13”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą 

ofertę.

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę 
całkowitą:

CENA OFERTOWA BRUTTO*

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł)

VAT
............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł)

CENA OFERTOWA NETTO ............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł)

*  CENA OFERTOWA BRUTTO = 20 000 litrów oleju opałowego lekkiego o nazwie 
.................................................  x (cena netto producenta paliw za 1 litr oleju opałowego, 
opublikowana na jego oficjalnej stronie internetowej na dzień 26.10.2011 r. plus marża 
handlowa Wykonawcy/minus upust Wykonawcy) + obowiązujący podatek VAT, w tym:
- cena netto producenta paliw, którym jest  ............................................................................., 
za 1 l oleju opałowego na dzień 26.10.2011 r.: ..................................... złotych

(słownie .......................................................................................................................................)



- stała marża handlowa w złotych w stosunku do ceny netto producenta paliw za 1 l oleju 
opałowego,  która  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji 
umowy: .............................................. złotych

(słownie .......................................................................................................................................)

lub

- stały upust w złotych od ceny netto producenta paliw za 1 l oleju opałowego, który będzie 
obowiązywał przez cały okres realizacji umowy: ........................................................... złotych 
(słownie ......................................................................................................................................). 

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie:  od dnia 

podpisania umowy                  do 31.12.2011 r., zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza 

zawiera  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia,  jakie  ponosi  Zamawiający  w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  SIWZ  (w  tym  z  wzorem 

umowy) i nie wnosimy           do niej  zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte.

5. W  przypadku  udzielenia  zamówienia,  zobowiązujemy  się  do 

zawarcia  umowy  

w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

6. Oświadczamy,  że  jeżeli  w  okresie  związania  ofertą  nastąpią 

jakiekolwiek  znaczące  zmiany  sytuacji  przedstawionej  w  naszych  dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związany niniejszą ofertą przez okres 30 

dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami**/przy udziale podwykonawców**

1) .................................................................................................................................................
                                             (zakres powierzonego zamówienia)
2) .................................................................................................................................................
                                           (zakres powierzonego zamówienia)



9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.

10. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

11. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

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

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

3) …………………………………………….......................................................................

4) ...........................................................................................................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)
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