
 

   Załącznik nr 1   ZS.341.02.2021 

 

FORMULARZ OFERTOWY   

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na sukcesywną  dostawę lekkiego oleju 

opałowego w ilości. 40.000 litrów w okresie od podpisania umowy do 31.01.2022 roku dla 

potrzeb ogrzewania Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu  zgodnie z 

wymaganiami określonymi  dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę: 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa 

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

Adres 

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

 

Nr NIP ………………………………………Nr REGON ………………………………….. 

 

Nr telefonu …………………………………. Nr faxu………………………………………… 

 

Strona internetowa ………………………………… e-mail: ………………………………… 

 

 

Oświadczam, że jako Wykonawca podlegam obowiązkowemu wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców (zaznaczyć właściwe): 

 KRS       

 

CEiDG 

 

  nie dotyczy 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem zamówienia  za cenę oferty brutto: 

 

…………………………………………….zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z poniższą tabelą, stanowiącą integralną część niniejszej oferty. 

 

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 19.03.2021 r. 

[zł] 

 

 

2 Stały upust(-)/marża(+)* netto Wykonawcy udzielony do 

zakupu i dostarczenia 1 litra oleju opałowego 

[zł] 

 

 

 

 



3 Cena netto za 1 litr oleju opałowego wraz z marżą/upustem* 

Wykonawcy (wiersz 1 +/- wiersz 2) 

 

[zł] 

4 Ilość oleju objętego zamówieniem 40 000 [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] 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony olej opałowy spełnia 

wymagane normy jakościowe określone w rozdziale  I pkt. 1 zapytania ofertowego 

Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:00. 

Oświadczam/y, że producentem/importerem oferowanego oleju opałowego, który będzie 

dostarczany w przypadku wyboru naszej oferty, w terminach realizacji dostaw jest: 

 

……………………………………………………………………………………………….... 
(nazwa, producenta oleju opałowego) 

a ii         

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

opałowego 

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

 

 

 Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym ( w tym ze wzorem umowy )  

i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia; 

2) nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków; 

3) wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe; 

4) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

normami i obowiązującymi przepisami; 

5) olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym 

świadectwem legalizacji, olej opałowy każdorazowo dostarczany będzie wraz ze 

świadectwem jakości; 

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego; 

7) podana/y wyżej marża/upust doliczana/y do ceny 1 litra oleju opałowego ustalonej przez 

producenta będzie stała/y przez cały okres obowiązywania umowy; 



8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu  

składania ofert; 

9) realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2022 r. 

10) zamówienie zrealizujemy sami bez udziału  podwykonawców. 

 

 

Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym 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. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Podpisano 

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

(miejscowość, data)               (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego   przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


