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Załącznik Nr 1 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel./fax.......................................
NIP
......................................
REGON ......................................
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby
PKS w Stalowej Woli S.A. ”
Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia w ramach:
A. CENA
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: ................................
słownie:….............................................................................................................
w okresie: sukcesywnie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Cena paliwa wg wzoru C

brutto po korekcie

= (C

netto z dnia

± Kor)+VAT

C netto – cena hurtowa netto 1000 litrów paliwa PKN ORLEN S.A. w temperaturze 15°C
według cen z dnia 12.09.2017r.

Kor – korekta oferowana przez dostawcę do zakupu każdego 1000 litrów paliwa

ekologiczny olej napędowy
standard

C netto z dnia= …
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …

benzyna bezołowiowa Pb 95

C

netto z dnia

benzyna bezołowiowa Pb 98

C

netto z dnia

olej napędowy grzewczy lekki

C

netto z dnia

=…
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …
=…
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …
=…
C netto ± Kor= ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …

Rodzaj paliwa
Ekologiczny olej
napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa
Pb 95
Benzyna bezołowiowa
Pb 98
Olej napędowy grzewczy
lekki

Ilość
(w 1000 l)

C netto po
korekcie
(za 1000 l)
w zł

C brutto po
korekcie
(za 1000 l)
w zł

Wartość netto po
korekcie
(ilość x C netto po
korekcie)
w zł

Wartość brutto po
korekcie
(ilość x C brutto po
korekcie)
w zł

3.700
1.400
100
21

RAZEM

Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla
Zamawiającego jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej
PKN ORLEN S.A. w dniu zamówienia paliwa z korektą i powiększona o VAT
wg wzoru:
C brutto po korekcie = (C netto ± Kor)+VAT.
2.
Gwarantujemy
sukcesywne
dostawy
paliw
autocysternami
wyposażonymi
w legalizowane przepływomierze na własny koszt i ryzyko, w ilościach, terminach
i parametrach określonych przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od przyjęcia
zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
3. Gwarantujemy pochodzenie paliw ze
a dostawy z miejscowości .........................

składów

paliwa

.................................,

4. Udzielamy gwarancji jakości na wydane paliwo.
5. Oświadczamy, że paliwa nie będą zawierały produktów pochodzących z recyklingu
odpadów, w tym z tworzyw sztucznych.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
7. Całość zamówienia wykonamy siłami własnymi*
Część zamówienia powierzymy podwykonawcom zgodnie z poniższym wykazem*:
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
…..........................................................................................................................
8. Będziemy korzystać z zasobów innych podmiotów przy realizacji zamówienia
w zakresie*: (podać nazwę podmiotu, z którego zasobów będzie się korzystać):
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
…..........................................................................................................................

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22, ust. 1, 1a, 1b
Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie
art. 24, ust. 1 i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.
12. Wadium w kwocie ….................... PLN zostało wpłacone w formie ….........................
13. Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium (jeśli dotyczy):
…............................................................................................................................
14. Oferta została złożona na .......... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ............. do nr ..............
15. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4
Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579).
Inne informacje Oferenta:
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
(*niepotrzebne skreślić)

......................................., dnia ............................

…...........................................................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem

