
Załącznik nr 1 do SIWZ 
Znak sprawy:  
PKS S.A. - DA/ZP/ON/2015 

 

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

............................... 
  Pieczęć Wykonawcy 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju napędowego z 

przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 

S.A. przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

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

imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

adres 

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

NIP                                                            REGON                                         tel (faks) 

składa niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia 

umowy zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 

Ilość w litrach Hurtowa cena 

netto 1 litra Oleju 

Napędowego 

Ekodiesel podana 

jako 

obowiązująca na 

dzień 26 listopada 

2015 r. przez 

Polski Koncern 

Naftowy Orlen 

S.A. 

Oferowany 

przez 

Wykonawcę 

upust (w zł) 

od ceny 1 

litra 

określonej w 

poz. 2 

Cena netto za 

wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia (w zł) 

- 

wyliczona w 

następujący 

sposób: poz. 1 x 

(poz. 2 – poz. 3) 

Kwota 

podatku 

VAT (w zł) 

Cena brutto za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia (w zł) - 

wyliczona w 

następujący sposób: 

poz. 4 + poz. 5 

1.600.000 l 

 

3,38 zł     

Cena brutto oferty wynosi (kwota powinna odpowiadać kwocie z poz. 6): 

…................................................................................................................................ zł, tj. słownie: 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

 



 

2. Oświadczamy, że: 

a) rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

b) zapoznaliśmy się z warunkami wynikającymi z SIWZ i załączników do SIWZ, akceptujemy je i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń, 

c) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

d) akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

e) załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 

f) wadium w kwocie ......................................... zostało wniesione w dniu................... 

w formie........................................................ 

3. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne 

skreślić). 

 W przypadku zamiaru realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy niżej wskazać zakres 

zamówienia, który ma być powierzony podwykonawcy:  

….....................................................................................................................................................................

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

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na okres 1 miesiąca od 

daty jego dostawy do Zamawiającego. 

5. Miejsce z którego dostarczane będzie paliwo (np. baza paliw / rafineria) 

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

……………………………………………………………………………................................................................ 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

4) ............................................................ 
Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

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

................................................................ 
Podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 


