
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  

 

Nazwa  Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba  wykonawcy ………………………………………………NIP ……………………………..REGON................................ 

Numer  telefonu/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                  
                                                                                                                  Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Jana Pawła II w Miastku 
ul. Wrzosowa 1 
77-200 Miastko  

 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków  

i oświadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych  

w SIWZ. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

1) cena netto za dostawę 70 000 litrów oleju opałowego: 

......................................................... zł 

(słownie zł: ................................................................................................................. ) 

 

2) cena brutto za dostawę 70 000 litrów oleju opałowego: 

................................................................................................................ zł 

(słownie zł: .................................................................................................................. ) 

W tym podatek VAT w wysokości 23 %: ……................................. zł 

2) cena netto za 1 litr oleju opałowego:……………………………………….. 

3)cena brutto za 1 litr oleju opałowego: ………………………………………. 

W tym podatek VAT w wysokości 23 %: ……................................. zł 
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3. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena wyszczególniona w poz. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej oferty została 

określona na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w poz. 2 pkt.3 i 4, i obejmuje wszystkie 

nakłady konieczne do poniesienia w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy. 

4.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 01.11.2019r. do 

31.05.2020r. 

5.Oświadczamy, że jakość dostarczanego oleju zgodną z obowiązującymi normami i innymi  

przepisami będziemy potwierdzać stosownymi dokumentami. 

     6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

      (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

      zawarte, 

     7.Oświadczamy, że posiadamy zdolność finansową do zrealizowania zamówienia, 

8.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 , poz. 177ze zm.) 

9.Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania stosownie do treści art.24 ust.1, 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 , poz. 177 ze zm. ), 

10.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 dni. 

      11.Oświadczamy, że w przypadku powstania szkód wskutek prowadzonych robót zostaną one przez nas   

      usunięte (naprawione) na nasz koszt. 

      12.Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z faktur za wykonane roboty  

       ewentualnych kar z tytułu nie wykonania w terminie przedmiotu umowy. 

        13.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie              

wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Załącznikami do oferty są: 

1)………………………………………………………………………………………………… 

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

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

15. Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron. 

Podpisano
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nazwa oferenta 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

WYKONANYCH W OSTATNICH PIĘCIU LATACH LICZĄC OD TERMINU 
WYZNACZONEGO DO SKŁADANIA OFERT ODPOWIADAJĄCYCH 

OPISOWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA O 
ŁĄCZNEJ ILOŚCI MINIMUM    50.000 LITRÓW. 

 

 

Lp Nazwa i adres (lokalizacja) 
zrealizowanego zamówienia 

Ilość dostarczonego oleju grzewczego 
(w litrach) 

Nazwa i adres Zamawiającego 
(inwestora), u którego wykonano 
zamówienie 

1    

2    

3    

4    

X OGÓŁEM  X 

 
 
                                                                                                                         
 
 

Podpis oferenta, data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Nazwa oferenta 

WYKAZ POTENCJAŁU 
TECHNICZNEGO 

 

Lp Nazwa posiadanych (środków transportu, sprzętu, urządzeń itp.) Liczba jednostek 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

    
     
  Podpis oferenta, data 

 


