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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
Dane dotycz ące wykonawcy  
 
Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………. 
 
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej:  …………………………………….   
Adres strony internetowej: …………………………………….   

Numer telefonu:  …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:  ……………………………………. 

Numer NIP:   …………………………………….  

Nazwa banku I nr rachunku, na który zostaną przelane wynagrodzenia: 
 
       …………………………………………………………………………… 
 
Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 

Gmina Jemielnica 
Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawy oleju opałowego do 

Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2016-2017.”,  numer 

sprawy: IB.271.01.2016, składamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Zakres zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z norm ą PN-
C-96024:2011 - w sezonie grzewczym 2016-2017  w ilo ści szacunkowej 90 000 litrów do 
wskazanych w SWIZ placówek.  

W zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym powy ższa 
wielko ść może ulec zmianie. 
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla przewidywanej ilości 90 000 litrów   za 

cenę aktualną na dzień 18.03.2016r.: 

 
cena netto: ..........................................................................................................................zł 
(słownie:…………..………………………………………………………………………………...) 

 

podatek VAT: ......................................................................................................................zł 

cena brutto:………...............................................................................................................zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………....) 

 
z uwzględnieniem poniższej ceny jednostkowej aktualnej na dzień 18.03.2016r. za dostawę 
1 litra oleju opałowego: 

 

Lp. 

 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Cena jn. netto 

 

zł/litr 

VAT 

 

23% 

Cena jn. brutto 

 

zł/litr 

1 

 

 

Olej opałowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Termin  realizacji zamówienia: -  od dnia 01.09.2016r. do d nia 30.04.2017r.  

Warunki  płatno ści:  zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

 

Ponadto o świadczam, że: 
 

1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje i wyjaśnienia konieczne do 

przygotowania oferty; 

2. oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji; 

3. zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz  

wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz 

akceptuję warunki określone w postępowaniu; 
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4. oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane  

z realizacją zamówienia z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy 

zamówienia; 

5. zamówienie będziemy realizować w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

6. akceptuję treść wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące 

załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji, 

7. akceptuję warunki płatności określone w umowie; 

8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się  do  zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu 

składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że Zamówienie b ędę wykonywał zatrudniaj ąc podwykonawców, / 

bez zatrudniania podwykonawców  * 

11. informacje zawarte na stronach oferty od …….. do ….…. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

* niepotrzebne skreślić. 

Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 

 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                           imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy] 


