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Załącznik Nr 1a do SIWZ 

 

 
...................................................... 
                    pieczęć Wykonawcy  

 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

dotyczy realizacji I części przedmiotu zamówienia 

 

 
Data .................................. 
 
Do ................................................................................................................................................. 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Ja (my) niżej podpisani  ............................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................  
 
z siedzibą w ................................................................................................................................................ 
 
REGON.................................................................... NIP .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego .................................................................................................................................. 
 
nr telefonu ............................................................... nr faksu .................................................................... 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych dla 

potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej składam(my) następującą ofertę: 

1. Średnia (w okresie ostatnich 30 dni) jednostkowa cena paliw płynnych wyrażona                    

w kwocie brutto (tj. wraz z VAT) wynosi: 

Rodzaj paliwa Oferowana cena 1 litra 

• benzyna bezołowiowa 95 oktanowa  

• benzyna bezołowiowa 98 i więcej 
oktanowa 

 

• olej napędowy  

• gaz (LPG)  

 

2. Wysokość rabatu procentowego od ceny 1 litra zakupionych paliw wynosi ............... %. 

 

3. Cena brutto zakupu dodatkowej lub zamiennej karty flotowej wynosi ................ zł. 

 

4. Karty obrotu bezgotówkowego w ilości .............. szt. dostarczone zostaną bezpłatnie. 
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5. Gwarantujemy, że oferowane paliwa spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.) oraz normy PN-

EN 228 i PN-EN 590. 

 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

składania  ofert. 

 

7. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu                  

i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 
8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia: ......................................................................................................................... 

 
9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

 

10. Ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 
 
Na ofertę składają się: 

 

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

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

3) ......................................... 

4) ......................................... 

5) ......................................... 

 

 
 

.................................., dnia ........................ 
 
 
 
.................................................................... 
            podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji  


