
Załącznik nr 1 do SIWZ na dostawę paliwa nr sprawy: PP/10/2016/02  

.........................                                                                   data 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy paliwa  

numer sprawy :  PP/10/2016/02 

 jako uprawniony do reprezentacji…………………………… (nazwa podmiotu), zgodnie z 

załączonymi dokumentami, składam niniejszą ofertę o następującej treści: 

1.  

Oferuję dostawę oleju napędowego (Ekodiesel, Eurodiesel) za cenę netto odbiegającą 

od ceny 1000 litrów oleju napędowego oferowanego w autonalewaku przez PKN 

Orlen: 

1). wartość poniżej ceny PKN Orlen .................................... zł netto   

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

 

 2). wartość powyżej ceny PKN Orlen .................................... zł  netto 

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

 

3). wartość równa cenie PKN Orlen .................................... zł netto  

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

/ Oferent wypełnia tylko jeden z w/w punktów / 

2. 

Oferuję dostawę oleju napędowego (A2, IZ-40) za cenę netto odbiegającą od ceny 1000 

litrów oleju napędowego oferowanego w autonalewaku przez PKN Orlen: 

1). wartość poniżej ceny PKN Orlen .................................... zł netto   

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

 



 2). wartość powyżej ceny PKN Orlen .................................... zł  netto 

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

 

3). wartość równa cenie PKN Orlen .................................... zł netto  

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

/ Oferent wypełnia tylko jeden z w/w punktów / 

3.  Oświadczam, że rozpocznę dostawy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

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

wzorze umowy. 

5. Oświadczam, że: 

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

2) otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 

6. 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. 

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

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

8.Wadium w kwocie ...................... zostało wniesione w dniu ............... w formie 

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

9.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

4) .................................................................. 

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty. 

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

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

podpis 


