
Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:................................................................................... 

Siedziba:.................................................................................. 

Nr telefonu:..................................................................... 

Nr faksu:....................................... e-mail:.................... 

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

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

Dane dotyczące zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. 
Ulica: ul. Dąbrowskiego 10 
Kod i miejscowość: 66-010 Nowogród Bobrzański 
e-mail: mgzgkim@wp.pl  
Godziny urzędowania:        od 7:00 do 15:00  
Telefony centrali: 068 327 65 50 
Fax: 068 327 64 67 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH (ON i 
PB95) wg bieżących potrzeb Zamawiającego -tankowanie pojazdów na stacji paliw 
Wykonawcy za pomocą kart obrotu bezgotówkowego w okresie: od 01.01.2018 do 
31.12.2017 r. w następujących ilościach: 
1) olej napędowy w ilości około 26 000 litrów - Kod CPV-09134100-8; 
2) benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 800 litrów - Kod CPV-09132100-4; 1. 

1)  Oświadczamy, że wykonamy przedmiotowe zamówienie za cenę jak niżej: 
L.p. Rodzaj paliwa Szacun-

kowa 
ilość 
zakupu 
paliwa 
0) 

Cena 
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paliwa 
bez 
opustu 
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(%) 
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brutto 
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(zł) 
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1 litr 
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1 litr 
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 (6-8) 

Łączna 
cena 
oferty po 
zasto-
sowaniu 
opustu 
(zł) 
( 3 x 9 )  

     (4+5)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Olej napędów)' 26 000        

2. Benzyna 
bezołowiowa PB 
95 

800        

OGÓŁEM  

wg cen obowiązujących na stacji paliw z dnia 12.12.2017 r. 

mailto:mgzgkim@wp.pl


2) Oświadczamy, że będziemy stosować przez cały okres obowiązywania umowy cenę za 
paliwa równą cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującą na stacji benzynowej, na której jest 
tankowany pojazd zamawiającego w dniu tankowania - pomniejszoną o stały, obowiązujący 
przez cały okres trwania umowy : 
• opust w wysokości -......% /.......zł. *(na olej napędowy , benzynę bezołowiową 95 
oktanową); 
3) Oświadczam/y, że przy obliczeniu ceny oferty wzięliśmy pod uwagę ceną na dystrybutorze 
z dnia 12.12.2017 r. na stacji benzynowej, na których zamawiający będzie mógł tankować 
pojazdy. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

3. Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zaproszeniu do złożenia 

oferty i załącznikami do niego i nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

b) akceptuję/my wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia i 

zobowiązuję/my się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c) zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać wymaganiom   

określonym w zaproszeniu i załącznikach do niego; 

5. Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez 21 dni od momentu złożenia oferty. 

6. Oferta została złożona na.....................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr...................... do numeru........................ 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

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

Data                                        Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej, 


