
 

  Załącznik Nr  1 do s.i.w.z. 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                              

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Gmina Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 

( Nazwa i adres zamawiającego) 

 

O F E R T A  

 na  wykonanie zamówienia publicznego  pn:  

„Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2017-2020 dla 

kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym” 
Ja (imię i nazwisko)..................................................................................................................... 

jako upoważniony przedstawiciel 

firmy.............................................................................................................................................. 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm**:........................................................................................................................................... 

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

oświadczam, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego zamówienia zgodnie z wszystkimi 

zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oświadczamy, że deklarujemy wykonanie całego zakresu zamówienia jak w pkt. 1 

niniejszej oferty, za cenę ofertową (cena sprzedaży brutto CSb przedmiotu 

zamówienia) ustaloną za 1000 litrów oleju napędowego grzewczego tj: (wypełnić 

poniższą tabelę) 

 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Ilość w 

litrach 

Cena hurtowa 

producenta 

netto (zł/1000 

litrów (1m3)) 

aktualna na 

dzień 19-10-

2017r.przyjęta 

do celów 

oceny ofert 

Marża (M) 

lub upust (U) 

netto 

zł/1000 

litrów (1m3) 

Cena 

sprzedaży 

netto zł/1000 

litrów (1m3) 

VAT 

Cena 

sprzedaży 

(cena 

ofertowa) 

brutto zł/1000 

litrów (1m3) 

Q Ch M U 

Cs=Ch+M 

lub 

Cs=Ch – U 

% zł CSb=CS+VAT 

Olej 

napędowy 

grzewczy 

1000 

litrów 

(1m3) 

       

 

 

 



KRYTERIUM CENA – waga 60% 

 

Cena ofertowa brutto za 1000 litrów (1m3):......................................zł 

( słownie ................................................................................................................) 

W tym podatek VAT w wysokości .................%   to jest : ..............................zł.. (słownie 

.................................................................................................................) 

Stała marża bądź upust Wykonawcy za 1000 litrów (1m3) oleju napędowego grzewczego 

(zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, 

wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie ze specyfikacją i umową) wynosi ……..…%   tj. ..........zł   i jest niezmienna przez 

cały okres trwania umowy. UWAGA! Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej 

samej upuście/marży handlowej, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w 

określonym terminie ofert dodatkowych. 

 

Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do właściwej realizacji 

zamówienia. Oświadczam/y, że w zaoferowanej cenie:*) niepotrzebne skreślić     

a) Nie występują towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), *) 

 

b) Występują towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) – wykaz tych 

towarów lub usług wraz z podaniem ich wartości stanowi załącznik do niniejszej  

oferty. *) 

 

W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamówień publicznych i art 5 – 17 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

KRYTERIUM CZAS DOSTAWY – waga 30% 

Czas wykonania dostawy (wyrażony w godzinach) – czas w jakim wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu olej opałowy od momentu złożenia zamówienia  

(podać ilość godzin) do …… h (godzin) 

(w miejsce wykropkowane należy wpisać tylko jedną wartość liczbową min. 24h, 30, 36, 42, 48, max. 

54h) od momentu złożenia zamówienia kryterium  sposób punktowania opisane zostały w siwz. 

 

 

KRYTERIUM TERMIN PŁATNOŚCI – waga 10% 

(podać ilość dni) …… dni 

(w miejsce wykropkowane należy wpisać tylko jedną wartość liczbową 7, 14, 21, lub 30) kryterium 

termin płatności i sposób punktowania opisane zostały w siwz. 

 

 

 



3. Oświadczamy, że: 

* nie należymy do żadnej grupy 

kapitałowej,                       o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji 

gdyby wykonawca, którego 

reprezentujemy, przystąpił do 

jakiejkolwiek grupy kapitałowej - 

niezwłocznie poinformujemy o tym 

zamawiającego. 

 

* należymy do grupy kapitałowej i 

zgodnie                  z art. 24 ust. 11 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

złożymy, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody,                     że 

powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia) 

 

 

 

* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X” . 

4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,    

o której mowa w art. 86 ust. 5,  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. 

5. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu do składania ofert. 

7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

8. Oświadczam, że projekty umów na wykonanie przedmiotowego zamówienia – 

stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na warunkach przedstawionych w tym projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, 

aktualny na dzień otwarcia ofert. 

10. Oświadczam, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie począwszy od 

dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r. Każdorazową dostawę zrealizujemy w 

terminie do …..… godzin od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.  

11. Termin płatności -  ……. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

12. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/informacje stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. Wskazuję/my dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem 

internetowym: 

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

https://ems.ms.gov.pl  - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* 

https://www.ceidg.gov.pl  - dla odpisu z CEiIDG* 

https://…………………………. - inny dokument * 

*niepotrzebne skreślić 

14. Informuję, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym/średnim* 

przedsiębiorcą. 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/


* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR. 

 

15. Oświadczam , że  nie zamierzamy/zamierzamy* (niewłaściwe przekreślić) powierzyć 

wykonania  zamówienia czy jego części podwykonawcom.      

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres:  

Numer faksu: ………………………………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………………… 

17. Załącznikami do niniejszej oferty  są: 
....................................................................................... 

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

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

………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera  ......... kolejno ponumerowanych stron. 

 

18. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

  

imię i nazwisko: 

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

 Stanowsko: .................................................................................................................. 

 tel./fax ......................................................................................................................... 

 e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Pełnomocnictwo w załączeniu. ( pkt 18 wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólnie 

oraz załączają do oferty pełnomocnictwo.)     
               

 

 

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

                                              

                                                                                                             

/ podpis  Wykonawcy  lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  w 

dokumentach rejestrowych lub we właściwym  upoważnieniu / 

 

 

 

 

.............................................. 
(miejscowość, data)                                                                     

        

 
 

 

 


