Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
— Dostawa paliw silnikowych Nazwa Wykonawcy
:…………………………..……………………..……………………………...…………………...
NIP : …………………….……………..………

REGON :…….……………………………….…….

Adres
:………………………………………………..……………………………….……….…….…..….…………….
Województwo.........................................................Powiat…....……….…….….……….…………….…………….
Nr telefonu:………………………………………………………………...………………………………
e-mail………………………………………………….…………………………………………………………….

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.
Kamionek 25
12-100 Szczytno
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składam
ofertę na „Dostawę paliw silnikowych” WK.230.2.2.2020 na zasadach opisanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia :
Wspólny słownik zamówień (CPV)
09134100-8 olej napędowy
09132100-4 benzyna bezołowiowa

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów służbowych będących własnością
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. w okresie od 23.09.2020r. do
22.09.2021r. ze stacji paliw w asortymencie:
a) olej napędowy standardowy około 35.000,00 litrów;
b) olej napędowy zimowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych około 5.000,00 litrów
c) benzyna bezołowiowa Pb 95 około 5.000,00 litrów;

1.2. Oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe.
1.3. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany ilości
poszczególnych rodzajów paliw.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu umowy maksymalnie w ilości i zakresie
określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu Wykonawcy.

1.5. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego maksymalnych przewidywanych ilości paliwa
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

1.6. Dopuszcza się możliwość tankowania paliw do kanistrów Zamawiającego.
1.7. Dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliw, wynikającą z prowadzonej
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.zo.o.

2. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę :
2.1. a) Olej napędowy standardowy :
- stała wysokość upustu brutto ……………….. zł/litr,
-

cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu* ………zł/litr oleju napędowego,

słownie …………………………………………………………………………………..zł/litr
- zawierająca podatek VAT według stawki …………… %
b) Olej napędowy zimowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych:
- stała wysokość upustu brutto ……………….. zł/litr,
-

cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu* …….…zł/litr oleju napędowego,

słownie……………………………………………………………………………………zł/litr
2.2.

- zawierająca podatek VAT według stawki …………… %
Benzyna bezołowiowa Pb 95 :
- stała wysokość upustu brutto ……………….. zł/litr,
-

cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu* ……… zł/litr benzyny bezołowiowej,

słownie …………………………………………………………………………………zł/litr
-

zawierająca podatek VAT według stawki …………… %

*
Przez cenę oferowaną Zamawiający rozumie cenę jednostkową brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1
litr paliwa wyrażoną w złotych polskich obowiązującą w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. w dniu
25.09.2020 r. na dystrybutorze paliwowym stacji wskazanej w ofercie jako miejsce tankowania, pomniejszoną
o stały upust Wykonawcy od ceny jednostkowej brutto wyrażony w złotych polskich. Cena jednostkowa brutto
została obliczona zgodnie ze wzorem :
olej napędowy :
…………zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) -……zł brutto/litr
(stały upust Wykonawcy) = ……… zł brutto/litr cena oferowana
Benzyna bezołowiowa Pb 95 :
…………zł brutto/litr (cena brutto obowiązująca na dystrybutorze paliwowym Wykonawcy) -……zł brutto/litr
(stały upust Wykonawcy) = ……… zł brutto/litr cena oferowana

Całkowita cena oferty (brutto) wynosi :

2.4.

- olej napędowy standardowy
35.000,00 litrów x cenę jednostkowa brutto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu
=
………..…….... zł
- olej napędowy zimowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych
5.000,00 litrów x cenę jednostkowa brutto/litr oleju napędowego po uwzględnieniu upustu
=
………..…….... zł
- benzyna bezołowiowa
5.000,00 litrów x cenę jednostkowa brutto/litr benzyny bezołowiowej po uwzględnieniu upustu =
……………….. zł
Całkowita cena oferty brutto : …………………….…….... zł
zawierająca podatek VAT według stawki …………...….. % w kwocie ………..……….. zł
Całkowita wartość netto: ……………………………..… zł
słownie ………………………………………………………………………………………………...

3. Oświadczamy, że w dniu ……………………r posiadamy na dystrybutorach paliwowych stacji wskazanej w
ofercie jako miejsce tankowania następujące ceny paliw :
a)

……………. zł brutto/litr oleju napędowego,

b) ……………. zł brutto/litr benzyny bezołowiowej Pb95,

4. Oświadczamy, iż dysponujemy stacją paliw zlokalizowaną pod adresem ………………………………,
czynną 7 dni w tygodniu w godz.
……………………………………………………………………………………………. .i wskazujemy tę stację
w ofercie jako miejsce tankowania.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisanego w
pkt. 4 SIWZ w szczególności transport i rozładunek niezbędne dla realizacji przyszłego świadczenia umowy. W
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm. ) a art. 5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 214 z późn. zm.).

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ).

12. Zgadzamy się na 14 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury.
13. Gwarantujemy, że jakość oferowanego asortymentu jest zgodna z obowiązującymi normami i wymaganiami
Zamawiającego.

14. Oferta została złożona na ………..…. stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
………..… do nr ……….…… .

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
1.
2.
3.
4.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………..
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą one być poświadczone za zgodność z
oryginałem

