
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711-3/18 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na  „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów 

służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku”. 

 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

1) Wykonawca/Wykonawcy: ……………..………………………………………….……….. 

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

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

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

Adres: ……………………………………………………………………………………….  

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

NIP……………………………….…….…  REGON………....…………………………… 

KRS/CEiDG ……………………………………………..…....…………………………… 

 

2) Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……………… 

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

3) Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:   

 

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

adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ..………………………………... 

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

 

II. OFERTA WYKONAWCY: 

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto :  

……………………………………. zł (słownie: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…. złotych), 

wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego 

formularza ofertowego, w tym należny podatek VAT. 

2) Stały rabat w wysokości ……… % będzie stosowany w odniesieniu do detalicznych cen 

paliwa obowiązujących przy rozliczeniach z Zamawiającym. 

3) Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 



4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte               

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

5) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym                               

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy. 

6) Akceptujemy warunki płatności opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia         

i we wzorze umowy. 

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

8) Oświadczamy, że oferta (zaznaczyć właściwe): 

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………............... 

…………………………………………………………………………………………. 

9) Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* (wykonawców 

składających wspólną ofertę) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:    

(Wypełniają jedynie wykonawcy składający ofertę wspólną – konsorcja lub spółki cywilne) 

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

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

10) Ponadto oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe – jeżeli dotyczy): 

 jesteśmy mikroprzedsiębiorcą 

 jesteśmy małym przedsiębiorcą 

 jesteśmy średnim przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 

646 ze zm.). 

 

III. PODWYKONAWCY: 

 

1) Zamówienie zamierzamy zrealizować (zaznaczyć właściwe): 

 bez udziału podwykonawców, 

 z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia:  

1) zakres prac……………………………….…………………………………………. 

nazwa podwykonawcy……………………..……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

2) zakres prac………………………………….………………………………………. 

nazwa podwykonawcy………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 



Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla 

wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili 

składania oferty. 

 

IV. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEWIDZIANE W ART. 13 LUB 14 RODO 

(zaznaczyć właściwe): 

 Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne – przewidziane w art. 13 lub art. 

14 Rozporządzenia 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 osób) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str.1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                               

w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych 

Zamawiającemu. 

 Nie dotyczy  

(Wykonawca zaznacza w przypadku, gdy nie przekazuje on 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 i Wykonawca nie 

składa oświadczenia) 

 

V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU WYBORU OFERTY: 

 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest: 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………….………… tel……………….………………….. 

 

VI. SPIS TREŚCI: 

 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące integralną część 

oferty:  

1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………………………………………. 

5) ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………… 
              miejscowość i data                                   podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy



Załącznik do formularza ofertowego 
 

FORMULARZ CENOWY STANOWIĄCY PODSTAWĘ WYLICZENIA ŁĄCZNEJ CENY OFERTOWEJ 

 

 

Lp. Rodzaj paliwa Cena netto 

1 litra 

paliwa* 

(PLN) 

VAT 

(%) 

Cena brutto 

1 litra 

paliwa* 

(PLN) 

Przewidywana 

wielkość dostawy 

paliwa 

(litry) 

Wartość brutto                        

(kolumna 4 x kolumna 5) 

(PLN) 

Stały 

rabat 

( %) 

Wartość brutto 

pomniejszona                         

o rabat   

(PLN) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Olej napędowy 

ON  
 

 

 

 

 40 000    

2 

Benzyna 

bezołowiowa 

Pb 95  

 

 

 

 

 1 500    

Cena ofertowa brutto: 
(suma wierszy 1 i 2 w kolumnie 8) 

 

 

Uwaga: 

* Cena netto/brutto 1 litra paliwa w dniu  14.12.2018 r.  na jednej wybranej przez Wykonawcę stacji paliw w Białymstoku, stanowiącej jeden 

z punktów dystrybucji paliwa Wykonawcy, zlokalizowanej przy ul.  …………………………………………..……………………………..  

wyszczególnionej w Załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   

 

 

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

                Miejscowość i data                            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


