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Załącznik Nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą : 

Dostarczanie dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. na potrzeby 
działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec oleju napędowego w 

ilości ok. 170.000 l i gazu propan w ilości ok. 70.000 l 
 
1. Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Siedziba………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nr NIP ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
nr REGON ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Dane dotyczące zamawiającego:  

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
reprezentowane przez 

p. Waldemara Szygendę – Prezesa Zarządu 
Toniszewo 31 

62-104 Pawłowo Żońskie 
 

3. Zobowiązania wykonawcy. 
3.1 Oferta na dostawy oleju napędowego : 

1) Cena producenta (…………………………nazwa……………………………….) =  …....…………………  zł netto 
za 1000 l oleju napędowego ( na dzień 29.12.2017r.)   

2) Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do ceny za 1000 l   =  ................ zł  
LUB 
3) stały i niezmienny upust Wykonawcy odliczany od ceny za 1000 l  =  ................ zł  
4) Oferowana cena w zł brutto za 1.000 l  = ……………………. zł (cena z pkt. 1 + marża z ust. 2 lub 

– upust. z ust. 3) x VAT 
 

Oferowana cena brutto za 170.000 l oleju napędowego : 

 
170 x ……………………………….. = ............................................ zł 

Słownie : ............................................................................................................................................... zł 
w tym wartość podatku VAT = …………………………….. zł 

 
3.2 Oferta na dostawy skroplonego gazu propan ( dalej – gaz ) : 

1) Cena producenta (…………………………nazwa……………………………….) =  …....…………………  zł netto za 
1000 l gazu ( na dzień 29.12.2017r.)   

2) Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do ceny za 1000 l   =  ................ zł  
LUB 
3) stały i niezmienny upust Wykonawcy odliczany od ceny za 1000 l  =  ................ zł  
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4) Oferowana cena w zł brutto za 1.000 l  = ……………………. zł (cena z pkt. 1 + marża z ust. 2 lub – 
upust. z ust. 3) x VAT 

Oferowana cena brutto za 70.000 l gazu : 

 
70 x ……………………………….. = ............................................ zł 

Słownie : ............................................................................................................................................... zł 
w tym wartość podatku VAT = …………………………….. zł 

 
1. Oświadczenia wykonawcy : 

1) zapewniam gwarancję jakości na dostarczany olej napędowy*/gaz płynny propan* i 

oświadczam, że dostarczane paliwa będą spełniały wymogi jakościowe określone w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.506 ) i wymogi określone w normach PN-EN 590, 

2) zobowiązuję się do dostaw częściowych oleju napędowego/gazu w ciągu 48 godzin, licząc od 

złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną. 

3) oświadczam, że olej napędowy/gaz ………………………………,……………………………… produkowany 

jest przez………………………………………………………………………………………………………..……………………., 

którego jestem przedstawicielem handlowym. 

4) zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie do 31.12.2019 r. 

 
5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ). 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę : 
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………… 
Stanowisko ……………………………………......…………………………………………… 
Telefon.....………………… faks ……………………………………………………………… 
Zakres umocowania : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………...............……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Zastrzeżenie wykonawcy  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione z 
następujących powodów : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Oświadczam, że termin odroczonej zapłaty za wykonanie dostawy wynosi …………. dni od złożenia 
faktury do zamawiającego. 
 
 

                            ......................................................................                                                                        
  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 

……………………………………data .............................. 


