
  

 

Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014                               Załącznik nr 1 do Siwz  

 

Formularz Oferty  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
1
 

 

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

 

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

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Telefony: .............................................................................................................................  

Faks: .....................................................................................................................................  
Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9  

01-015 Warszawa  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Sukcesywny zakup paliw na potrzeby floty samochodowej 

Biura KRRiT w systemie bezgotówkowym”. 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: Siwz), zgodnie z zamieszczonymi tam zapisami 

i na warunkach określonych we wzorze umowy, za łączną cenę brutto (wraz z należnym 

podatkiem VAT):  

..................……...................................... zł (słownie:…………………………………..), 

obliczoną zgodnie z poniższą kalkulacją:  

L.p. Rodzaj paliwa Uśredniona 

cena za 1 litr 

paliwa 

zgodnie z pkt 

6 Siwz 

Szacunkowe 

zapotrzebow

anie na 

paliwo 

w litrach 

Łączna 

wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT w % 

Łączna 

wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Benzyna 

bezołowiowa 

Pb95 

 45 200    

                                                 
1
 w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również 

Pełnomocnika 



  

 

3 Olej 

napędowy 

 3 100    

4 Łączna wartość brutto   

5 Opust w %  

6 Łączna wartość brutto  po udzielonym opuście   

 

 

2. Oświadczamy, że zaoferowane ceny benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego 

stanowią ceny średnie. Ceny te są wyliczone według cen obowiązujących na 3 stacjach 

paliw (wykazanych w załączniku nr 4 do SIWZ) dla m.st. Warszawy, w dniu 21 

października 2014 r. 

3. Zobowiązujemy się do udzielenie stałego opustu w wyżej podanej wysokości (w tabelce) 

przez cały okres realizacji zamówienia, na paliwa określone w powyższej tabeli.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do zapisów wzoru umowy, w terminie i na 

zasadach tam określonych.  

5. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami 

określonymi we wzorze umowy.  

6. Oświadczamy, że dostawy będą realizowane w minimalnej, zgodne z Siwz, sieci stacji 

paliw, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej oferty. Pełen wykaz wszystkich 

stacji, którymi dysponuje Wykonawca zostanie dołączony do podpisanej umowy i 

udostępniony na naszej stronie internetowej.   

7. Oświadczamy, że oferowane paliwa spełniają wymagania jakościowe określone w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058). 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy Siwz wraz z załączonymi do niej 

dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie 

z warunkami w nich zawartymi.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, wraz 

z załącznikami, załączonymi do Siwz i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zawierającej 

wyżej wymienione postanowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

10. Oświadczamy, że oferta jest dla Nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na 

złożenie oferty.  

11. Przedmiot zamówienia powierzymy wykonawcom w części/częściach: 

a)…………………………………….
2
, 

b)…………………………………, 

                                                 
2
 Wypełnia wykonawca powierzający część działań podwykonawcy. 



  

 

c)…………………………. 

 

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
3
 

 

 

 
Instrukcja wypełniania – wypełnić we wszystkich wskazanych miejscach.  

                                                 
3
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


