
 
 

  Załącznik Nr 1 do SWZ 

Numer referencyjny zamówienia: MZK.S.02.2022  

 
 

FORMULARZ OFERTY 
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego, na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) na 
dostawy pod nazwą: 
ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON, BENZYNY 

BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.        
W SKIERNIEWICACH  

1. Wykonawca:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

Strona internetowa www 

1.    

2.    

2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:  

1) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ; 
2) zapoznałem się z treścią SWZ i uznaję się za związanego określonymi w niej 

postanowieniami;  
3) zapoznałem  się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ i zobowiązuję 

się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na 
warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  

 

 

 



Rodzaj paliwa  Ilość  

[litr] 

Cena 
hurtowa 
netto paliwa 
PKN ORLEN 
S.A. w temp. 
15oC 
według cen z 
dnia 
30.09.2022 r. 
[zł/litr] 

Upust 

 

 

 

 

 

 

[zł] 

Cena 

netto 

po 
upuście 

  

 

 

[zł/litr] 

Całkowita 

Cena paliwa 
wyliczona wg 
niżej 
podanego 
wzoru  

 

 

[zł] 

1. 2. 3. 4. 5 6. 

Olej napędowy 1 708 967     

Benzyna 
bezołowiowa 

Pb 95 

1 022 454     

Benzyna 
bezołowiowa 
Pb 98 

30 968     

OGÓŁEM X X X X  

 

Cena paliwa wg wzoru C brutto = (C netto z dnia – upust) x planowana ilość + VAT 

5) oferowany upust nie ulegnie zmianie wczasie trwania umowy; 

6) warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
SWZ; 

7) udzielam gwarancję jakości I okres rękojmi na dostarczone paliwo na okres ……………… ;  

8) oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert t.j. do 25.01.2023r..          ; 

9) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

10) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]*; 

11) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia;  

12) informuję, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane w następujących plikach informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 



w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania*: 

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

 
13) informuję, że [nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcom]*: 

L.p. Nazwa części zamówienia 
1.  
2.  

 
UWAGA: Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

14) brak wskazania, w ofercie części zamówienia, rozumiane ma być jako wykonanie 
zamówienia bez udziału podwykonawców 

15) informuję, że [nie powołuję się na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu / powołuję się na zasoby wskazanego poniżej 
podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu]*: 

L.p. Nazwa (firmy) podmiotu trzeciego Rodzaj zasobów 
1.   

2.   
 
16) Informuję, że wybór oferty nie będzie / będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazuję jej wartość bez kwoty podatku  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………… 

17) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*** 

18) Wykonawca jest:**** 

   mikroprzedsiębiorstwem, 

   małym przedsiębiorstwem, 

   średnim przedsiębiorstwem, 

   jednoosobową działalnością gospodarczą, 



   osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

   inny rodzaj. 

  

4. Podpis(y):  

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  

i data 

1. 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularz podpisany elektronicznie 
* Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 

**** Właściwe zaznaczyć 


