
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

…............, dnia ........................... 

 

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

  pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ Hurtową dostawę autogazu 

dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej” , składamy niniejszą ofertę: 

 

I.  Oferujemy dostawę autogazu za cenę 1 litra (do obliczenia zastosowano cenę 1 litra 

autogazu podaną w notowaniach przez Orlen Gaz z dnia 25.02.2014 r. o 

godz.00:00wynoszącą 2,03 zł/l) wynoszącą:  

 

a) cena 1 litr .............................. zł netto + ....% VAT …....... zł = ........................... zł brutto 

(słownie .................................................................. złotych brutto) 

1. Oferujemy cenę odbiegającą od ceny 1 litra podanego w notowaniach przez  Orlen Gaz z 

dnia 25.02.2012 r. o godz. 00:00 wynoszącą 2,03 zł/l: 

a) wartość poniżej ceny Orlen Gaz ................... zł netto + ........... zł VAT = ........... zł brutto 

(słownie .................................................................. złotych brutto) 

b) wartość powyżej ceny Orlen Gaz ................... zł netto + ........... zł VAT = ........... zł brutto 

(słownie .................................................................. złotych brutto) 

c) wartość równa cenie Orlen Gaz ................... zł netto + ........... zł VAT = ........... zł brutto 

(słownie .................................................................. złotych brutto) 

 

/Wykonawca wypełnia tylko jeden z w/w punktów/ 

 

 

Termin płatności od daty otrzymania faktury VAT do Zamawiającego za dostawę wynosi 30 

dni. 

W okresie realizacji zamówienia publicznego oferujemy dostawy autogazu  na rzecz 

Zamawiającego pochodzące z ….................................................................... jakościowo 

zgodne z parametrami zawartymi w SIWZ. 

 

 

• Oświadczamy, że rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

• Oświadczamy, że akceptujemy warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we 

wzorze umowy. 

         Oświadczamy, iż należymy/nie należymy*/niepotrzebne skreślić, do grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Uwaga! W wypadku złożenia oświadczenia, iż Dostawca należy do grupy kapitałowej, 

Dostawca jest zobowiązany do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych 

 



• Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

2. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3. akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą. 

• Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

• Pod groźbą wykluczenia oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny. 

• Wadium w kwocie ......................................... zostało wniesione w dniu ................... w 

formie ........................................................ 

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ............................................................ 

2) ............................................................ 

3) ............................................................ 

4) ............................................................ 

5)     ……………………………………… 

6)     ……………………………………… 

 

Na ........... .kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................... dn. ....................... 

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

podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 
 


