
Załącznik nr 1

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

( nazwa Oferenta )

      Zakład Usług Komunalnych 

w Bystrzycy Kłodzkiej Sp z o. o. 

       ul. Strażacka 13

57-500 Bystrzyca Kłodzka

OFERTA-  UWAGA  FORMULARZ  OFERTOWY  W  Word  NALEŻY  DOŁĄCZYĆ  ZE  WZGLĘDU  NA
ZAMIESZCZONE W NIM OŚWIADCZENIA OPRÓCZ  WYPEŁNIENIA FORMULARZA SYSTEMOWEGO
ZAMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1
pzp, zamieszczonego w "Biuletynie Zamówień Publicznych", na stronie internetowej Zamawiającego
Ja/My niżej podpisany/i

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

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

działając w imieniu i na rzecz

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

telefon..............................................................., fax ..................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................,REGON:.......................................................................................

Nazwa Banku……………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku ………………………………...………………………………………………….……

Nazwisko osoby do kontaktu:……………………………………………………………………………………….

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
„Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego”  

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia.

Na dzień 15.02.2022r.  oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w SWZ na następujących 
warunkach:

• cena  netto  1  m3 oleju  napędowego  standard  wynosi  …………………………..złotych  +
podatek  VAT……….  Złotych
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(słownie……………………………………………………………), przy zastosowaniu stawki
podatku …………%,

• cena  netto  1m3 oleju  napędowego o  polepszonych właściwościach  niskotemperaturowych
wynosi  …...…...………...złotych  +  podatek  VAT  ……….złotych  (słownie:
………………………………………), przy zastosowaniu stawki podatku………. %,

Ceny poszczególnych rodzajów paliw zawierają już koszty transportu wymienionego paliwa w
ramach dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.

• Na dzień  15.02.2022  roku ceny netto ogłoszone na www.orlen.pl wynosiły:

olej napędowy Ekodiesel ……………..zł/m3,

olej Napędowy Arktyczny 2 …………….zł/ m3,

• Na dzień  15.02.2022 roku ceny netto ogłoszone na http://www.lotos.pl wynosiły:

olej napędowy EURODIESEL LOTOS …………...zł/m3,

olej napędowy IZ-40 ………………..zł/m3

Stały  upust/marża   netto  od  średniej  arytmetycznej  cen  hurtowych  netto  wynosi:
…………………...zł/m3.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia  w terminie  określonym w Specyfikacji  Warunków
Zamówienia. 

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia   (SWZ)  oraz
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres określony w SWZ

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. 

Informuję  że  wybór  niniejszej  oferty  będzie/  nie  będzie** prowadzić  do  powstania  u
Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Nazwa  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub   świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego
powstania…………………………………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………………………

(jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego
zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do
przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami).

9. Wykonawca jest: 

 Mikroprzedsiębiorstwem
 Małym przedsiębiorstwem
  Średnim przedsiębiorstwem* 
 Jednoosobowa działalność gospodarcza

2

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/


 *Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 *Inny rodzaj

Wykonawca nie jest: 

 *   żadnym z ww. przedsiębiorstw  

Uwaga: 

*  zaznaczyć odpowiedni prostokąt. 

Przez  Mikroprzedsiębiorstwo rozumie  się:  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez  Małe  przedsiębiorstwo rozumie  się:  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani  małymi  przedsiębiorstwami  i  które  zatrudniają  mniej  niż  250  osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

Zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia:

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

następującym podwykonawcom ( o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)* 

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

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej / konsorcjum * dla potrzeb niniejszego  

zamówienia jest następujący: 

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

(Wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja) 

 * niepotrzebne skreślić

 Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______ do nr
______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 nformujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych  wraz  z  ofertą  wynika  z  dokumentu,  który  Zamawiający  może  pobrać  z
bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.

1) bazy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dostępnej  na  stronie  internetowej
https://ems.ms.gov.pl/krs/;*

2) bazy  Centralnej  Ewidencji  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej  na  stronie
internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*

3) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy
innej bazy danych/
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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.1

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres:……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

tel/faks: …………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ................................................................................

(2) ................................................................................

(3)  ...............................................................................

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

      Miejscowość,  data                               /podpis upełnomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy/                

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym, bądź podpisem osobistym

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).
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