
Załącznik nr 1 do SIWZ

  Pieczątka firmowa Wykonawcy

 Fax.: ..............................................

O F E R T A

       W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
publicznego na:

Dostawę  paliw  płynnych  oraz  płynów  eksploatacyjnych  
dla  potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o.

1.  Składam ofertę na dostawę, obejmującą niżej wymienione pozycje:

1)  dostawa oleju napędowego (ON): 

Nazwa produktu Cena brutto zł/litr* Upust od ceny brutto 
na 1 litrze w zł

Cena brutto za 1litr po 
upuście

olej napędowy (ON)

* cena obowiązująca w dniu 18.12.2012r.
       Podany w formularzu upust na 1 litrze paliwa będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy (w przypadku  
       nie udzielenia upustu prosimy wpisać „0”).

2) dostawa płynów eksploatacyjnych:

Nazwa produktu Produkt oferowany 
przez Wykonawcę 

(nazwa)

Wartość netto 
zł/litr

Stawka 
podatku VAT

Cena brutto zł/litr

olej  silnikowy  Turdus  lub  
równoważny

płyn  hydrauliczny  Hydrol  
lub równoważny

płyn do spryskiwaczy letni  
lub  zimowy  w  zależności  
od potrzeb *

* Zamawiający nie wymaga podawania dla tych pozycji nazwy produktu.

2.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz  jej  załącznikami  –  i  nie  wnoszę  do  niej  zastrzeżeń  –  oraz  uzyskałem konieczne  informacje 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i przygotowania oferty.



3.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ.
4.  Oświadczam że: 

1)  posiadam  stosowne  ubezpieczenie  OC  w  zakresie  prowadzonej  przeze  mnie 
działalności,
2)  oferowana  stacja  paliw  zlokalizowana  jest 
w  ...................................................................,  przy 
ul.  .................................................................................  tj.  w  odległości  ......................  od 
siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną,
3)  posiadam aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2012 r. , poz. 1059 ze zm.),
4)  spełniam wymogi  przewidziane przepisami prawa dla  stacji  paliw, w tym przepisy 
rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  listopada  2005r.  –  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe  
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 243, poz.2063 ze zm.).

5.  Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do SIWZ.
6.  Informuję, że: 

1)  nie  zamierzam  powierzać  wykonania  żadnej  części  przedmiotowego  zamówienia 
podwykonawcom.∗ 
2)  zamierzam  powierzyć  wykonanie  n/w  części  przedmiotowego  zamówienia 
podwykonawcom.∗ 

Lp. Planowany zakres prac powierzonych podwykonawcom

data ............................................                                .............................................................
                                                                                                                                               podpis i pieczątka Wykonawcy  

* niepotrzebne skreślić; w przypadku skreślenia pkt 2, Wykonawca nie wypełnia tabelki.
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