
 ……………….., dnia ………....

FORMULARZ OFERTOWY

................................................
                  (Pieczęć firmy)

SPZ.361.2.1.2018

I Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………..……………………

NIP ……………………………………         REGON…………………………………………

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

II Nawiązując  do  Zaproszenia  do  złożenia  oferty  na  zakup  paliw  dla  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Przatówku  w  roku  2018  (znak  sprawy  SPZ.361.2.1.2018) oferuję  wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ww. zaproszenia z zastosowaniem  stałego upustu
udzielonego  na  czas  trwania  umowy  do  każdego  zakupionego  litra  paliwa oraz  cen
jednostkowych brutto zmiennych obowiązujących w dniu zakupu paliwa.

Lp
.

Przedmiot
zamówienia

Cena
jednostkowa

sprzedaży
brutto (zł/l)

przed
upustem

na dzień:
….................

Upust
(zł)

Cena
jednostkowa
brutto (zł/l)
po upuście

(3 – 4)

Ilość
maksymalna
do zakupu
w 2018 r

Wartość
upustu

(zł)

(4 x 6)

Wartość
brutto
(zł)

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Olej 
napędowy 2 000 l.

2
Benzyna 
bezołowiowa 250 l.

3
Olej do 
silników 
dwusuwow.

10 l.

4
Olej silnikowy
typu superol 10 l.



5
Olej
przekładniowy
typu hipol

5 l.

6
Olej do 
prowadnic pił 
łańcuchowych

30 l.

7
Olej silnikowy
do kosiarek 2 l.

8
Olej 
hydrauliczny 5 l.

9
Płyn do 
spryskiwaczy 
zimowy 

20 l.

10 Razem

Suma wartości upustu ( kol.7 wiersz 10) i Suma wartości brutto ( kol.8 wiersz 10) po zastosowaniu
we właściwym wzorze, posłużą Zamawiającemu do wyboru oferty najkorzystniejszej.

III Oświadczam/ Oświadczamy*, że:
1. Zapoznałem  się/  zapoznaliśmy  się*  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie

wnoszę/ nie wnosimy* do niego zastrzeżeń.
2. Dysponuję/  dysponujemy*  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.
3. Przedmiot  zamówienia  zrealizuję/  zrealizujemy*  w  terminie  określonym  

w Zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Uzyskałem/  Uzyskaliśmy*  wszelkie  niezbędne  informacje  potrzebne  do

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskałem/ uzyskaliśmy*
niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Projekt umowy został  przeze mnie/ przez nas* zaakceptowany i  w przypadku
wyboru mojej/ naszej* oferty zobowiązuję się/ zobowiązujemy się* do zawarcia
umowy na  warunkach  w  niej  określonych  i  w  terminie  wyznaczonym przez
Zamawiającego.

6. Akceptuję/ Akceptujemy* termin płatności określony w Zaproszeniu do złożenia
oferty.

                                                                            …………………..……………………………………………
      (Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić


