
Załącznik nr 1 
 

F O R M U L A R Z       O F E R T O W Y 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące  

dostawy (zakupu) paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej 
 
My niżej podpisani  
............................................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 
(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujace wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
Oferujemy łączną cenę za wykonanie całości niniejszego zamówienia (kol. nr 7): 
 
............................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT) 

(słownie .........................................................................................................................................zł) 

 

Lp. Rodzaj paliwa 
 
 

cena jednostkowa  
netto ustalona wg . 

cen hurtowych 
jednego litra 

paliwa, zgodnie z 
cennikiem 

sprzedaży paliw 
obowiązującej w 
dniu 29.11.2017 r.  
przed upustem/ 

marżą* 

cena jednostkowa 
netto  ustalona  

wg . cen 
hurtowych 

jednego litra 
paliwa, zgodnie z 

cennikiem 
sprzedaży paliw 
obowiązującej w 

dniu  29.11.2017 r.  
przed upustem/ 

marżą* 
powiększona o 
podatek VAT 

opust lub 
marża* 

w % 
 

cena 
jednostkowa 
brutto za 1 l  

w zł  
po 

przyznanym 
upuście/ 
marży* 

ilość oleju 
napędowe

go 
w l 

 

Cena 
ofertowa/ 
wartość 
brutto 

( kol. 6 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Olej napędowy (ON) 
(nazwa wyrobu - 
producenta)  
 
..................................... 

     
62 000 

 

2 Benzyna bezołowiowa 
Pb95 
(nazwa wyrobu - 
producenta)  
 
................................... 
 

    8 000  

  
Razem  

 

* niepotrzebne skreślić 

w tym:  
 
łączna cena brutto za olej napędowy ON (po zastosowanym upuście cenowym lub uwzględnionej 
marży, tj. kol. nr 8): 
 
............................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT) 

(słownie .........................................................................................................................................zł) 

 



stały upust cenowy ..................% (słownie: ................................................................................................................ ) 
 
stała marża cenowa ...................% (słownie: ...............................................................................................................)  
 
łączna cena brutto za benzynę bezołowiową Pb95 (po zastosowanym upuście cenowym lub 
uwzględnionej marży, tj. kol. nr 8): 
 
............................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT) 

(słownie .........................................................................................................................................zł) 

 
stały upust cenowy ..................% (słownie: ................................................................................................................ ) 
 
stała marża cenowa ...................% (słownie: ...............................................................................................................)  
 

1. Oświadczamy, że dysponujemy stacją paliw położoną w granicach administracyjnych miasta 

Gołdapi, zlokalizowana przy ulicy ….......................................... . 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty.* 

 
3.  Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania  u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do 
następujących towarów/usług.  
Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 

…........................... zł netto 

4. Oświadczamy, że udzielamy 14 dniowego terminu płatności. 
 
5. Rozliczenie odbywać się będą w okresach rozliczeniowych trwających: 
 

 od 1-go do 15 -go oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego* 
 od 1-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego* 

 

6. Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy  
 we własnym zakresie bez udziału podwykonawców* 
 z udziałem podwykonawców *...........................................................................................  

                                                                     (firma (nazwa) Podwykonawcy(ów) 
            w następującej części: ...................................................................................................... 
 
7. Informujemy, że należymy do sektora: 
 
a) małych przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.),* 
 
b) średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej t.j:. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).* 
 
c) dużych przedsiębiorstw* 
 
               
  
 ….......................................................................... 

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/  
 



...................................., dnia ............................ 
 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:  
 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
 
tel. ........................., faks ..............................., e-mail ..................................................................... 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej ( m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  
Kodeks karny t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 1137 ze zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do 
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 
   
 


