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………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

dostawy oleju napędowego ON,  

nr sprawy FZP.261.17.2019 

 NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :   

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

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:       

UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ...................................................................... .. 

KOD POCZTOWY ………………………………    POCZTA ………………...………….…...….................              

WOJEWÓDZTWO ……………………………….   POWIAT …………………………................………….. 

NIP :                 ....................................................................................................... .............................................. 

TEL:                 ......................................................         FAX:               ………………………………..……… 

ADRES E-MAIL ……………………………………………………………….………...…….......….........….. 

 

Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej:  

……………………………………………………………………………….…………………………………  

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

Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej…………………………………………………………………..…….. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i przedkładamy ofertę:  

A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  

(wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb)  

  

Zadanie nr 1 

Wartość brutto : ……………………zł   

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

(wartość brutto razem z Formularza cenowego – kolumna 11) 

Oferujemy w stosunku do ceny w dniu tankowania upust w wysokości:        ………… [%] 

Upust jest stały i nie ulega zmianie przez okres związania umową. 

 

 



- 2 - 

 

 

Stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia: 

adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………..* 

*stacja paliw zlokalizowana nie dalej niż 5 km od lokalizacji pojazdów wskazanej dla zadania, czynna codziennie - 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu. 

 

Zadanie nr 2 

Wartość brutto: ……………………zł   

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

(wartość brutto razem z Formularza cenowego – kolumna 11) 

Oferujemy w stosunku do ceny w dniu tankowania upust w wysokości:        ………… [%] 

Upust jest stały i nie ulega zmianie przez okres związania umową. 

Stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia: 

adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………..* 

*stacja paliw zlokalizowana nie dalej niż 5 km od lokalizacji pojazdów wskazanej dla zadania, czynna codziennie - 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu. 

 

Zadanie nr 3 

Wartość brutto: ……………………zł   

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

(wartość brutto razem z Formularza cenowego – kolumna 11) 

Oferujemy w stosunku do ceny w dniu tankowania upust w wysokości:        ………… [%] 

Upust jest stały i nie ulega zmianie przez okres związania umową. 

Stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia: 

adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………..* 

*stacja paliw zlokalizowana nie dalej niż 8 km od lokalizacji pojazdów wskazanej dla zadania, czynna codziennie - 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu. 

 

Zadanie nr 4 

Wartość brutto: ……………………zł   

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

(wartość brutto razem z Formularza cenowego – kolumna 11) 

Oferujemy w stosunku do ceny w dniu tankowania upust w wysokości:        ………… [%] 

Upust jest stały i nie ulega zmianie przez okres związania umową. 

Stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia: 

adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………..* 

*stacja paliw zlokalizowana nie dalej niż 5 km od lokalizacji pojazdów wskazanej dla zadania, czynna codziennie - 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu. 

B.  TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI:  

Akceptujemy termin płatności wskazany w treści SIWZ. 
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C.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

D. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U 

ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:  

 

TAK / NIE * 

*niepotrzebne skreślić 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:  

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

…..………………………………………………………………………………………….……… 

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . 

 

*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

□ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

□ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

□ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 

E. ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ 

WYKONAĆ:  

………………………………………………………………………… 

(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”.  

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem 

zostanie wykonany w następujący sposób: 

a) własnymi siłami: 

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

(podać zakres rzeczowy) 

b) przy udziale podwykonawców: 

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

(podać zakres rzeczowy) 

F.  ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:  

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  
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2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  

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

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..;  

3) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest  

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

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..;  

G. OŚWIADCZENIA:  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że 

wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin i formę płatności określone w Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminach określonych w SIWZ oraz w 

Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy. 

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia (w tym podatek VAT, podatek akcyzowy i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).  

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

H. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: 

Wykonawca jest:  

 

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * 

* niepotrzebne skreślić 
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Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 

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. 

I. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:  

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

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

3) ……………………………………………………………………………………………………..  

4) …………………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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                            Załącznik Nr 2 do SIWZ  

FORMULARZ CENOWY 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

dostawy oleju napędowego ON, 

nr sprawy FZP.261.17.2019 
 

Uwaga!  

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca 

 

 
……………………..…                             
oznaczenie Wykonawcy 
(np. pieczątka) 

 

Zadanie nr 1 – dostawy oleju napędowego ON, lokalizacja pojazdów: ul. H. Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk  
 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość 

paliwa w 

litrach 

 

Cena jedn. netto za 1 

litr oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w 

dniu 16.10.2019 r. 

Stawka VAT 

% Cena jedn. brutto za 1 litr 

oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w dniu 

16.10.2019 r.  

Stały 

upust 

[%] 

Cena jedn. 

netto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

Cena jedn. 

brutto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

 

Wartość 

netto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 8) 

Wartość 

brutto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Olej napędowy ON – 

karetki i samochody 

gospodarcze,  

ul. H. Sienkiewicza 7, 

 09-100 Płońsk 

58 870  

 

 

 

    

 

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

                                                    (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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……………………..…                                   

 oznaczenie Wykonawcy 

(np. pieczątka) 

 

 

Zadanie nr 2 – dostawy oleju napędowego ON, lokalizacja pojazdów: ul. Mławska 15, 09-140 Raciąż  
 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość 

paliwa w 

litrach 

 

Cena jedn. netto za 1 

litr oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w 

dniu 16.10.2019 r. 

Stawka VAT 

% Cena jedn. brutto za 1 litr 

oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w dniu  

16.10.2019 r. 

Stały 

upust 

[%] 

Cena jedn. 

netto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

Cena jedn. 

brutto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

 

Wartość 

netto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 8) 

Wartość 

brutto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Olej napędowy ON w 

punktach 

wyczekiwania 

karetek: Zespół 

Ratownictwa 

Medycznego,  

ul. Mławska 15,  

09-140 Raciąż 

5 210  

 

 

 

    

 

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

                                                    (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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……………………..…                             
oznaczenie Wykonawcy 
(np. pieczątka) 

 

Zadanie nr 3 – dostawy oleju napędowego ON, lokalizacja pojazdów: ul. Apteczna 5, 09-120 Nowe Miasto  
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość 

paliwa w 

litrach 

 

Cena jedn. netto za 1 

litr oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w 

dniu 16.10.2019 r. 

Stawka VAT 

% Cena jedn. brutto za 1 litr 

oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w dniu  

16.10.2019 r. 

Stały 

upust 

[%] 

Cena jedn. 

netto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

Cena jedn. 

brutto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

 

Wartość 

netto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 8) 

Wartość 

brutto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Olej napędowy ON w 

punktach 

wyczekiwania 

karetek: Zespół 

Ratownictwa 

Medycznego,  

ul. Apteczna 5,  

09-120 Nowe Miasto 

4 457  

 

 

 

    

 

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

                                                    (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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……………………..…                             
oznaczenie Wykonawcy 
(np. pieczątka) 

 

Zadanie nr 4 – dostawy oleju napędowego ON, lokalizacja pojazdów: ul. Targowa 6/2, 06-450 Glinojeck  
 

Lp. 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość 

paliwa w 

litrach 

 

Cena jedn. netto za 1 litr 

oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w 

dniu 16.10.2019 r. 

Stawka VAT 

% Cena jedn. brutto za 1 litr 

oleju napędowego 

obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w dniu 

16.10.2019 r. 

Stały 

upust 

[%] 

Cena jedn. 

netto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

Cena jedn. 

brutto za 1 litr 

oleju 

napędowego 

pomniejszona o 

zaoferowany 

stały upust 

 

Wartość 

netto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 8) 

Wartość 

brutto razem 

 

(kolumna 3 x  

kolumna 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Olej napędowy ON 

w punktach 

wyczekiwania 

karetek: Zespół 

Ratownictwa 

Medycznego,  

ul. Targowa 6/2, 

06-450 Glinojeck 

5 765  

 

 

 

    

 

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

                                                    (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


