
Załącznik Nr 1 

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty

wspólnej: ............................................................................................................................

Adres*: ...............................................................................................................................

Tel.* ........................................................

REGON*: ................................................

NIP*: .......................................................

Zamawiający: 
Powiat Kłobucki 

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Zamkowa 19
42-100 Kłobuck

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  do  złożenia  ofert  na: Sukcesywny  zakup  paliw
płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego
Zarządu  Dróg w  Kłobucku, oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie
z wymogami zawartymi w opisie zamówienia za cenę:

Część 1 – Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku

Cena brutto: ………………………………………………. zł  

słownie:.....................................................................................................zł

w tym należny podatek VAT .... %

oraz udzielamy stałego upustu dla każdego rodzaju paliw w wysokości: …….%.

Część 2 – Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni

Cena brutto: ………………………………………………. zł  

słownie:.....................................................................................................zł

w tym należny podatek VAT .... %

oraz udzielamy stałego upustu dla każdego rodzaju paliw w wysokości: …….%.

Cena została  obliczona wg załączonego druku „Kalkulacja  ceny oferty”.  Wykonawca przedstawia
kalkulację ceny dla wybranej części postępowania.



KALKULACJA CENY OFERTY

Kalkulację  sporządzono  na  podstawie  cen  jednostkowych,  które  w  dniu  ...  .  ...  .2020  r.,  obowiązywały  na  stacji  paliw  zlokalizowanej  

w ………………................................................. .

Lp. Rodzaj paliwa
Cena

jednostkowa
netto

za litr w dniu
... . ....2020 r.

Ilość
litrów

Łączna wartość netto Podatek
VAT w %

Wartość brutto Upust w %
Wartość brutto

po
uwzględnieniu

upustu

a b c = a x b d e = c + (c x d) f g= e – (e x f)
Część 1 – Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku

1. Olej napędowy 8 800

2.
Benzyna 
bezołowiowa 

   815

Część 2 – Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni

1. Olej napędowy 8 700

2.
Benzyna 
bezołowiowa

1 500

SUMA



1. Oświadczamy, że cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2. Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  zostanie  zrealizowany  w  terminie
do  12  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy,  lub  do  wyczerpania  wartości  umowy,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. Oświadczamy,  że  akceptujemy  warunki  rozliczeń  i  płatności  określone  przez
 Zamawiającego w opisie zamówienia.
4. Oświadczamy, że dysponujemy stacją paliw, w odległości maksimum 5 km:

części  1 -  od  Obwodu  Drogowego  Nr  1  w  Kłobucku,  ul.  Zamkowa  19,  
42-100 Kłobuck,
lokalizacja stacji – adres : ….............……………………………………………………

części  2  -  od  Obwodu  Drogowego  Nr  2  w  Przystajni,  ul.  Targowa  18,  
42-141 Przystajń,
lokalizacja stacji – adres : .....................................………………………………………

5. Oświadczamy,  że  załączony  do  zaproszenia  wzór  umowy  został  przez  nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

6. Oświadczamy,  że  jesteśmy  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od  dnia
upływu terminu składania ofert.

7. Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty
z Zamawiającym ....................................................................................................... .

                                                       (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel. )

8. Oferta została złożona na ............stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr.....

______________, dnia ____________2020 r.

 
_______________________________

                                                                    podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz  ofertowy  musi  być  podpisany  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione
do reprezentowania firmy.

*niepotrzebne skreślić


