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Załącznik Nr 1 
 
Wykonawca: ................................................................................................................................ 

tel/fax: ......................................................................................................................................... 

NIP……………………………………….  

REGON ………………………………….. 

e-mail ……………………………………. 
        pieczęć Wykonawcy 
Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać również nr telefonu i e-mail) 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy, ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego, składam ofertę na: 

Dostawę paliwa dla samochodów służbowych użytkowanych przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną w Warszawie 

 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonego w zaproszeniu do składania ofert, 
za cenę brutto jak niżej: 

 
cena z VAT złotych: .............................................................................................................. 

słownie złotych............................................................................................................................ 

 

1. Przedmiotem oferty jest zakup paliwa w systemie bezgotówkowym w rodzajach, ilościach i 
za cenę jak w poniższej tabeli w terminie od dnia 05.03.2016r. do dnia 31.12.2016r. 

 

Lp. Przedmiot  
zamówienia 

Średnia cena 
jednostkowa* 
netto za 1 litr  

złotych 

Rabat  
** 
% 

Cena 
jednostkowa 

netto z rabatem 
złotych 

Ilość 
litrów 

Łączna cena 
netto 

złotych 

VAT 
w % 

Łączna cena 
brutto  

złotych 
a b c d e = c x d f g = e x f h i = g + g x h 

1 benzyna 
bezołowiowa PB 95    6 000    

2 olej 
napędowy ON    12 000    

Razem  X  
 
 

2. Średnia cena jednostkowa netto* podana w tabeli obejmuje okres od 1 lutego 2016r. do  
10 lutego 2016r. w punkcie sprzedaży najbliższym siedziby Zamawiającego. 

3. Rabat** w %, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa, w 
stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu. 

4. Łączna cena brutto służy do porównania ceny ofertowej. Wskazany rabat, o który 
każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej 



 2 

w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres 
realizacji umowy.  

5. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 
 nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do zakresu i opisu przedmiotu zamówienia, 
 znane mi są warunki złożenia oferty i wykonania przedmiotu zamówienia, 
 akceptuję załączony wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania poniższej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach. 
6. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia. 

7. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, posiada na terenie kraju: 
 minimum 5 punktów sprzedaży na terenie Warszawy, 
 minimum 15 punktów sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego, 
 minimum 1 punkt sprzedaży w każdym mieście wojewódzkim (z wyłączeniem 

Warszawy). 
8. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:  

 umożliwia bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą systemu kart 
elektronicznych wystawionych na imię i nazwisko wskazanych pracowników 
Zamawiającego,  

 wyda nowe karty elektronicznego rozliczania bezgotówkowego bezpłatnie, 
 zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utarty, 
 bezpłatnie wyda karty dodatkowe lub zamienne w miejsce kart utraconych.  

9. Zamówienie wykonam sam /lub wykonanie zamówienia w zakresie (część) jak niżej 
powierzę podwykonawcom ............................................................................................  
(rodzaj prac powierzonych podwykonawcom) 

10. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... 
do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
niniejszego postępowania. 

11. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie ze spisem j.n.: 
 
L.p. Treść 
1.  Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 
2.  Parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 2 
3.  Koncesja na obrót paliwami 

4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru (wymagane dokumenty można złożyć w formie 
kopii poświadczonej przez wykonawcę) 

 
 
 
 

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

(miejscowość i data)     (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
pieczątka i podpis) 


