
  

O F E R T A 
 

         nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY  

DLA  ZAMAWIAJĄCEGO: 

URZĄD  GMINY I MIASTA MOGIELNICA, 

05-640  Mogielnica,  ul. Rynek 1 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani  

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

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

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz 

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa  WYKONAWCY 
 

 

 

 

REGON                                                                 NIP 

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 

 

 

Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/-e (dot. osób fizycznych) 
 

 

Internet     http://                                                      e–mail:                           @                              

Numer  kierunkowy                      Telefon                                        Faks 

niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  zakup i dostawę  48.000 litrów oleju opałowego do szkół na terenie Gminy i 

Miasta Mogielnica w 2018 roku. 

Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 SIWZ, 

polegającego na  sprzedaży i dostawie oleju opałowego na niżej wymienionych warunkach: 

netto: ................................ zł / litr (słownie: ...................................................................................................................................... ) 

plus podatek……%VAT, tj .................................. …zł (słownie……………………………………………………………….) 

Oferowana cena brutto wynosi:  .............................................  zł / litr (słownie:  ..........................................................................  

 ................................................................................................................. ). 

Łączna wartość oferty obejmująca dostawę  48 000 litrów oleju przy oferowanej cenie brutto za 1 litr wynosi 

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

Oferujemy rabat w wysokości ............% od ceny sprzedaży w danym dniu.   

1. Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Cena wyliczona została na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 11.12.2017 r. 



3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na 

rynku polskim (niezależne od Wykonawcy), cena podana w ofercie będzie podlegała indeksacji 

na zasadzie określonej w Rozdziale II SIWZ - według ceny hurtowej producenta paliw, tj. 

koncernu  ................................... ,  

umieszczonej na stronie internetowej ……………………………………………………….. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie uzgodnionym z zamawiającym oraz na warunkach, w tym dotyczących 

płatności, określonych we WZORZE UMOWY, który stanowi załącznik do SIWZ 

6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach określonych w 

SIWZ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych informacji 

zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr ……………… 

8. Wszystkie dokumenty stanowiące kompletną dokumentację ofertową, przedstawiono na 

………….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

 

 

......................................... dn. ................ 2017r.                   
 ................................................................................... 

                                                        podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i  WYKONAWCY  

 

 


