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Załącznik nr 1 do SIWZ 

pieczęć wykonawcy 

 

O F E R T A  

 

Dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

ul. Brzegowa 2 

21-500 Biała Podlaska  
 

Złożona przez: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………. 

Siedziba…………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/fax…………………………………………………………………………… 

NR NIP……………………………………………………… 

Nr REGON……………………………………………………………………………......... 

Kapitał zakładowy…………………………………………………………………………. 

  

jako odpowiedź na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZK/DT/01/2018 zamieszczone 

w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji WE 

……………………………………………………………………… poz. 

……………………………………………………….z dnia ……………… i na stronie 

internetowej www.mzkbp.pl na hurtowe dostawy oleju napędowego ON w temperaturze 

referencyjnej + 15°C transportem Wykonawcy:  

1. Oferuję dostawy oleju napędowego ON w łącznej ilości 660 m³ w okresie 12 m-cy 

spełniających wymagania jakościowe określone w rozdziale I SIWZ. Dla potwierdzenia 

ich zgodności z wymaganiami SIWZ załączam zakładową normę 

producenta*/świadectwo jakości*. 

2. Przedmiotowe dostawy oleju napędowego ON na warunkach opisanych 

w SIWZ wykonam za cenę wyliczoną zgodnie z zapisami: 

3. Cena  za 1 m³ oleju napędowego spełniającego warunki określone w przedmiocie 

zamówienia na stronie internetowej PKN – ORLEN na dzień 16 maja 2018 r. 

Netto cyfrowo……………………………………………………złotych.  

Słownie:……………………………………………………………………………………

http://www.mzkbp.pl/
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……………………….złotych 

Brutto cyfrowo:……………………………….złotych, 

słownie……………………………………………………………………………………

………………………złotych 

4. Cena za 1 m³ oleju napędowego spełniającego warunki określone w przedmiocie 

zamówienia określona dla temperatury referencyjnej + 15°C, wraz z dostawą na koszt 

Wykonawcy i udzielonym upustem: 

Netto cyfrowo:………………………………..złotych, 

słownie:…………………………………………………………………………...złotych. 

Brutto cyfrowo:……………………………….złotych, 

słownie……………………………………………………………………………………

………………………złotych. 

5.  Wartość stałego upustu za 1 m³ oleju napędowego spełniającego warunki określone w 

przedmiocie zamówienia obowiązująca przez  okres zawarty w umowie wyliczona wg 

wzoru: U = cena z poz. 1 minus cena z poz. 2. 

Netto: cyfrowo …………………………………złotych, 

słownie……………………………………………………………………………złotych. 

6. Wartość netto i brutto oferty 660 m³ dostawy oleju napędowego spełniającego warunki 

określone w przedmiocie zamówienia 

Określona dla temperatury referencyjnej = 15°C z dostawą na koszt Wykonawcy 

i udzielonym, upustem: 

Netto: cyfrowo…………………………………..złotych,  

słownie ...…………………………………………………………………..……..złotych. 

Brutto: cyfrowo………………………………….złotych, 

słownie……………………………………………………………………………….…...

złotych 

Zamówienie będę realizować sukcesywnie w postaci pojedynczych dostaw zamówionych 

paliw w ilościach około 30 m³ w ciągu 24 godz. od wpłynięcia zamówienia faksem lub 

mailem do mojej siedziby. Zamówienie będę realizować w terminie do 01 czerwca 2019 roku 

lub do chwili kiedy wartość zrealizowanych zamówień cząstkowych zrówna się z wartością 

całego zamówienia. Zamówienie będę realizować w całości osobiście*/z udziałem 

podwykonawcy*. 

Zadaniem podwykonawcy (nazwa i adres firmy) .............................................................  

będzie  ................................................................................................................................  

1. Wyznaczam termin płatności w ilości  .....  dni od dnia wpłynięcia prawidłowo wystawionej 

faktury do zamawiającego w formie przelewu na rachunek w ..................................... …….. 

2. Udzielam gwarancji na jakość dostarczanego paliwa (oleju napędowego ON) na okres  ..... .. 

miesięcy od daty ich dostawy do zamawiającego. Gwarancja obejmuje również skutki 

dostawy paliw o niewłaściwej jakości. 

 3.   Zobowiązuję się ponieść koszty przygotowania i złożenia oferty z wyłączeniem sytuacji  

opisanej w art.93 ust. PZP 

 4.   Oferowane paliwa będą pochodziły: 
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1) Olej napędowy ON - od producentów krajowych/* z importu/* i będzie dostarczany  

*   magazynu własnego znajdującego się 

w………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………../* 

  

• magazynu należącego do  .........................................................................................  

znajdującego się w  ...............................................................................................  /* 

• ze stacji przeładunkowej (magazynu) znajdującej się w  .........................................  

 .............................................................................................................................. / 

5.   Oferta została złożona na…………………….. stronach kolejno ponumerowanych od 

nr……………..do nr…………… 

Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową są zawarte na stronie (numery stron) ...... ……. 

6. Oświadczam, że rozpocznę dostawy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu 

umowy. 

7. Oświadczam, że akceptuję warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we wzorze 

umowy. 

8. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 

• otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

• akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 

9. Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania 

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

Zamawiającego. 

10. Oświadczam, pod groźbą wykluczenia z postępowania, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

11. Wadium w kwocie  .......................... ………. zostało wniesione w dniu  ..........  w formie 

12. Załączniki do oferty: 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….., dnia                                                       
( upełnomocniony przedstawiciel) 


