
Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………….                                                                                                                      
 (pieczątka wykonawcy)      

 

O F E R T A 

dotycząca postępowania przetargowego pn.  

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16  w Bytomiu” 
 

złożona przez: 

Nazwa: ................................................................................................................................................. 

 

Adres: ................................................................................................................................................... 

 

Telefon: ................................ Faks: .................................. E-mail: ....................................................... 
 

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

 

l.p   

1. Cena hurtowa netto producenta za 1 000 litrów 

oleju na dzień 20 grudnia 2021r. publikowana na 

stronie internetowej .................................. 
należy wpisać adres strony 

 

2. Marża wykonawcy doliczana do ceny hurtowej 

netto producenta, za dostawę 

1 000 litrów oleju (zł) 

 

........zł 

3. Upust wykonawcy odliczony od ceny hurtowej 

netto producenta, za dostawę 

1 000 litrów oleju (zł) 

 

........zł 

4. Stawka podatku VAT (%)  
5. Cena brutto 1000 litrów oleju (zł) 

po zastosowaniu marży/upustu 

 

........zł 
6. Maksymalna ilość zamówienia  (w tys. l.)  

45.000 
7. Cena ofertowa brutto * 

(wartość podana w wierszu 5 

 x wartość podana w wierszu 6) 

 

........zł 

8. słownie cena ofertowa brutto 
 

 

 

9. Termin dostawy .......... godzin od momentu (godziny) zgłoszenia 
 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 3 stycznia 2022, do dnia  

31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 
 

Zapoznałem się z postanowieniami umownymi i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności z 30 – dniowym 

terminem płatności wynagrodzenia 

 

Udzielam Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonych  

od dnia odbioru dostawy przedmiotu zamówienia. 
Ofertę składam/y na …......….. kolejno ponumerowanych stronach. 

Ofertę sporządzono w dniu ........................           
          

................................................................. 
(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób 

       upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

Do oferty załączam odpowiednio: 



Nazwa dokumentu Wskazać nr strony 

Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia 

Wykonawcy  

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 

Wykonawcy  

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie 

 

Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa 
 

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 1 

dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty: 

 

1. 

 

Osoba/y zawierająca/e 

umowę w imieniu 

wykonawcy 

 

 

 

 

2. 

Konto Wykonawcy na które 

płatne będzie 

wynagrodzenie za 

wykonanie zamówienie 

 

 

 

.............................................................................. 
(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 w przypadku nieuzupełnienia powyższej tabeli zamawiający zwróci się do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,  

o podanie powyższych danych przed zawarciem umowy 


