
 

 

 
 

FORMULARZ OFERTY – WZÓR NR 1 
 
Nr sprawy: ZP.271.4.2014 
Znak: ZP.271.4.68.2014                                                     
 
Nazwa Wykonawcy (Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*** ): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Adres * : ........................................................................................................................................ 
REGON *   ........................................................        NIP*:..........................................................           
Nr TEL *    ........................   Nr Fax*  na który Zamawiający będzie przesyłać korespondencję:  ……………….**  
 
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawców 
** - należy OBOWIĄZKOWO podać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłać 
korespondencję 
*** - niepotrzebne skreślić 
 

OFERTA 
na dostawę paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem oleju napędowego do sprzętów transportowych 
i budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
1. Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
proponuję (-emy) realizację dostaw przedmiotowego zamówienia jak niżej: 
Ceny paliwa i akcesoriów paliwowych przedstawia tabela nr 1 i 2. 
 
Tabela nr 1  
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ nazwa produktu 

reprezento-
wanego  

producenta  

Jedn. 
miary 
 i ilość 

Cena  
jedn. netto 

opublikowana 
na stronie 

internetowej 
reprezento-

wanego 
producenta na 

dzień 
10.04.2014 r. 

(w zł. z 
dokładnością do 

4 miejsc po 
przecinku) 

 Rabat 
( stały 

%) 

Cena  
jedn. netto  
po uwzgl. 

rabatu 
(w zł. po 

zaokrągleniu 
do 4 miejsc po 

przecinku) 

Wartość netto 
 (w zł. po 

zaokrągleniu do 
2 miejsc po 
przecinku) 
stanowiąca 
iloczyn cen 

jednostkowych 
netto po 

uwzględnieniu 
rabatu i ilości 
wskazanej w 
kolumnie 3 

Stawka 
VAT 
(w %) 

1 Olej napędowy  
(cena obejmuje 
nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego i 
bezpośrednie 
zatankowanie do 
sprzętów  
transportowych i 
budowlanych) 
/ ……………… 
……………….. 
……………….. 

60 000 
l. 

    23 



 

 

2 Benzyna 
bezołow. PB.95  
(20-litrowa cena 
obejmuje 
nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………… 
……………….. 
……………….. 

2000 l.  
 

   23 

 
 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: ....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
 
Tabela nr 2 
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ nazwa producenta 

i produktu 
zamiennego-

odpowiednika 

Jed. 
mia-
ry 
 i 

ilość 

 Cena jedn. 
netto wg 

aktualnego 
cennika 

reprezento-
wanego 

producenta 
na dzień 

10.04.2014r.  
(w zł. z 

dokładnością 
do 2  

miejsc po 
przecinku) 

 

Mar ża 
(stały %) 

Cena jedn. netto  
po uwzgl. marży  

(w zł. po 
zaokrągleniu do 

2 miejsc po 
przecinku) 

Wartość  
netto 

 (w zł. po 
zaokrągleniu do 

2 miejsc po 
przecinku) 
stanowiąca 
iloczyn cen 

jednostkowych 
netto po 

uwzględnieniu 
marży i ilości 
wskazanej w 
kolumnie 3 

Stawka 
VAT 
(%) 

3. Olej Lux 10  
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego ) 
/………………… 
…………………. 
…………………. 

150 l.  
 

   23 

4 Olej Hipol  
15F 85W/90  
(5-litrowy, (cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………… 
…………………. 
…………………. 

250 l.     23 



 

 

5 Olej Mobil One 
0W/40 Disel  
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

150 l.     23 

6 Olej Mobil One 
5W/50 Benzyn 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
…………………. 
…………………. 

150 l.  
 

   23 

7 Olej mineralny  
Elf 15W/40 
(4-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………… 
………………… 

200 l.     23 

8 Olej mineralny 
Mobil Super 
15W/40 
(4-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

200 l.  
 

   23 

9 Olej mineralny 
Mobil klasy CJ 
15W/40 
 (5-litrowy, (cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

250 l.     23 

 

 

 

 



 

 

10 Olej Superol CC 
30 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
…………………. 
…………………. 

400 l.  
 

   23 

11 Olej Superol CB 
40 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
………………… 
………………… 

250 l.  
 

   23 

12 Olej silnikowy  
HP DO CG 4 SJ 
15W/40 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
………………… 
………………… 

250 l.     23 

13 Olej hydrauliczny 
L-HM-68 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
………………...........
...................... 

250 l.  
 

   23 

14 Olej hydrauliczny 
Boxol 26 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
…………………. 
…………………. 

250 l.  
 

   23 

 

 

 

 



 

 

15 Olej hydrauli-
czny Hipol   
ATF II D 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

250 l.     23 

16 Olej hydrauliczny 
Hydrol L-HL 46 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
…………………. 
…………………. 

400 l.     23 

17  Olej hydrauliczny 
Super CD SAE 
10W 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

250 l.     23 

18 Olej hydrauliczny 
SAE 10W-30 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

250 l.     23 

19 Olej 
półsyntetyczny do 
silników 
dwusuwowych 
FULMIX czerw. 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

50 l.     23 

 

 



 

 

20 Płyn hamulc.  
R-3 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

50 l.     23 

21 Płyn hamulc. 
Dot-3 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

20 l.     23 

22 Płyn hamulc. 
Dot-4 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
…………………. 
…………………. 

20 l.     23 

23 Tawot (smar)  
(18-kilogramowy, 
cena obejmuje 
nieodpłatną dostawę 
do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
………………...........
...................... 

144 
kg 

 
 

   23 

24 Wielofunkcyjny 
dodatek do 
olejów napędow. 
EKO-V  
(1-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………...........
....................... 

100 l.     23 

 

 

 

 



 

 

25 Olej do benzyn. 
HP STIHL 
(1-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………...........
....................... 

50 l.     23 

26 Płyn do spalin 
ADBLUE  
(20-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………...........
....................... 

40 l.     8 

27 Płyn do chłodnic 
Petrygo 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………...........
....................... 

250 l.     23 

28  Płyn do chłodnic 
Borygo 
(5-litrowy, cena 
obejmuje nieodpłatną 
dostawę do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………... 
………………...........
....................... 

250 l.     23 

 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość podatku VAT(8%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Razem tabela nr 1 i 2 
 
Razem wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: ................................................................................................................) 



 

 

Razem wartość podatku VAT(8%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
 
Razem wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
 
Razem wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
 
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia świadczyć będę (-ziemy) sukcesywnie zgodnie z 

wyborem zamawiającego i po pisemnym zgłoszeniu od dnia podpisania umowy do 
30.04.2015 r.  

3. Akceptuję (-my) termin płatności określony we wzorze umowy, tj. w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4.  Okres przydatności akcesoriów paliwowych wynosi nie mniej niż 14 dni licząc od dnia 
dostawy. 
5.  Oświadczam (-y), że: 

a) Zapoznałem (-liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej 
modyfikacjami (gdy występują*) i nie wnoszę (-imy) do niej zastrzeżeń, zdobyłem (-liśmy) 
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

b) Uważam(-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
ostatecznego składania ofert. 

c) Zapoznałem (-liśmy) się z postanowieniami umowy i zostały one przez-e mnie (nas)* 
zaakceptowane. Ponadto zobowiązuję (-emy) się, w przypadku przyznania mi (nam)* 
zamówienia, do zawarcia umowy na wskazanych w SIWZ i ofercie warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d) nie wykonywałem (-liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 
postępowania, oraz nie posłużyłem (-liśmy) się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

      e)  treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu  
           publicznym nie została przeze mnie (nas) *  zmieniona. 
       f) oferowane dostawy odpowiadają określonym normom i specyfikacjom technicznym oraz  
           wymaganiom zamawiającego, zgodnym z treścią SIWZ. 
  6.  Oświadczam (-y), iż:  

- nie zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom*/ zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego 
zamówienia podwykonawcom*  
L.P. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA PODWYKONAWCY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  -  spełniam(-y) warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo  zamówień   
      publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.).  
  -  nie podlegam(-y)  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  
     zamówień publicznych (z dnia 29.01.2004r. - Dz.U. z 2013r.,  poz.907 z późn. zm.). 



 

 

  -  informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o  
     zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji***, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją  
    „Tajemnica przedsiębiorstwa”.*** 
 -   składam(-y) niniejszą ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o    
    udzielenie  zamówienia*. Ponadto oświadczam (-y), że będę (-ziemy) odpowiadać solidarnie za  
    wykonanie niniejszego zamówienia (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o  
    udzielenie  zamówienia *. 
  
7. Do niniejszej oferty załączam (-y) następujące oświadczenia i dokumenty wykazujące 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu** : 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ustawy Pzp. 
-  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ustawy Pzp. 
-  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.* 

-   Aktualna koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, 
o której mówi art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), z terminem ważności do dnia wygaśnięcia 
umowy. 

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - art.26 
ustawy Pzp. 

-   ………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… 
 
Oferta zawiera _______ ponumerowanych i parafowanych stron. 
 
UWAGA:  
 
*)    niepotrzebne skreślić 
**)  jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu  
***) je żeli dotyczy Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…., dnia ____.____.2014r.                                       
 

……..……..……………………............... 
(pieczęć i podpis osoby (-ób) uprawnionej 

 (-ych) do podejmowania zobowiązań) 
 
 
 

UWAGA!  W przypadku nie wypełnienia pkt. 6  i nie wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia powierzonej podwykonawcy, uznaje się, że Wykonawca nie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom żadnej części przedmiotu zamówienia. 


