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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY
Miejscowość ……………….. dnia …………………

OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Sukcesywna dostawa detalicznych ilości paliw płynnych dla
pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koszalinie
Nazwa Wykonawcy:
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość, kraj:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ulica, nr domu, nr lokalu:
..………………………………………………………………..........................................................................................................
NIP: ………………………………………………………………………

REGON: …………………………….........................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ...........................................................................

tel. ................................................................................

Adres skrzynki ePUAP
................................................................................................................................................................................
Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo1

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych
Wykonawców z zaznaczeniem ich roli, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania
pozostałych Wykonawców.
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie dot. wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Sukcesywna dostawa detalicznych ilości paliw płynnych dla pojazdów egzaminacyjnych
Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie”, składamy niniejszą ofertę,
oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji
warunków zamówienia:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
(niżej wymienione obliczenia służą do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej)

1

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36)
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Lp. Rodzaj
paliwa

1

2

Średnia cena
Oferowany stały
detaliczna
rabat kwotowy
brutto sprzedaży wyrażony w zł, który
1 litra w zł
będzie udzielany przy
wykazana w zał.
każdorazowym
nr 2 do SWZ
tankowaniu pojazdów
3
4

Cena brutto 1
litra paliwa po
uwzględnieniu
rabatu
(kol.3 – kol.4)

Przewidywa
na ilość
paliwa
w litrach

5

6

Wartość brutto
zamówienia

(kol. 5 x kol.6)

1.

Pb 95

65 000

2.

ON

35 000

7

Razem Co*
(suma wartości z kolumny 7)

* Cena ofertowa (Co) rozumiana jako suma iloczynów ilości szacunkowej danego asortymentu i
oferowanej ceny brutto 1 litra danego paliwa pomniejszonej o stały rabat kwotowy.
Razem wartość zamówienia brutto, po uwzględnieniu rabatu kwotowego wynosi:
(suma kol. 7)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
(słownie : ……………………………………………………………………………………..………………………………..……………… zł)
w tym należny podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Oferowana stacja paliw zlokalizowana jest w Koszalinie, przy ulicy:
..........................................................................................................................................................
(adres stacji)



Oferowana stacja spełnia wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z
Rozporządzeniem 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.



Oferowana stacja paliw znajduje się w odległości ……………… km od siedziby Zamawiającego

(Wykonawca podaje odległość z dokładnością do 0,1 km wskazaną na podstawie danych zawartych
w
serwisie
internetowym
„Mapy
Google”
pod
adresem
internetowym
https://www.google.pl/maps/. Zamawiający zastrzega sobie weryfikację podanej odległości.)

3. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
a) Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SWZ i zobowiązujemy się wykonywać zadanie
z jej treścią.
b) Akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte w Projekcie umowy opracowanym
dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
c) Jesteśmy związani naszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
d) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania
zamówienia.
e) Zapoznaliśmy się z dokumentacją zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału podwykonawców /
z udziałem podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić)
Zakres prac, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom:
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Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy
jeśli jest znana

Zakres przedmiotu zamówienia powierzony
podwykonawcy

W przypadku braku, skreślenia lub niewymienienia zakresu prac, które zostaną powierzone
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
5. Informujemy, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego
(*niepotrzebne skreślić)
Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on:
Lp.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
Wartość bez kwoty podatku

6.

Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. 2

7.

Załączniki do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert:
1) …………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………………………………….

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

2

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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