
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

Uwaga: Wszystkie ceny, upusty oraz kwotę podatku VAT wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia 

Zakup i sukcesywna dostawa  

oleju napędowego  dla „MPK 

Lublin” Sp. z o.o. w okresie  

2 lat od podpisania umowy 

Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Lublin – Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Antoniny Grygowej 56,  

20-260 Lublin 

Nazwa wykonawcy oraz adres, Regon i NIP  

Adres do korespondencji oraz telefon, fax i e-mail  

Upust kwotowy dla oleju napędowego standardowego od dziennej ceny 

hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego standardowego  

w temperaturze referencyjnej 15 oC publikowanej na stronie internetowej  

PKN ORLEN [PLN] 

 

Upust kwotowy dla oleju napędowego o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych od dziennej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju 

napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych  

w temperaturze referencyjnej 15 oC publikowanej na stronie internetowej  

PKN ORLEN [PLN] 

 

Cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego standardowego  

w temperaturze referencyjnej 15 oC  opublikowana na stronie internetowej 

PKN ORLEN w dniu 11.12.2017 r. [PLN] 
 

Cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego  

o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych  

w temperaturze referencyjnej 15 oC  opublikowana na stronie internetowej 

PKN ORLEN w dniu 11.12.2017 r. [PLN] 

 

Cena netto za 1 m3 oleju napędowego standardowego uwzględniająca 

oferowany upust kwotowy, obowiązująca na dzień 11.12.2017 r. [PLN] 
 

Cena netto za 1 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych uwzględniająca oferowany upust kwotowy, 

obowiązująca na dzień 11.12.2017 r. [PLN] 
 

Cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia netto,  

tj. za łączną ilość oleju napędowego dostarczanego w okresie obowiązywania 

umowy, wyliczona jako suma iloczynu ilości 11500 m3 i ceny netto za 1 m3 

oleju napędowego standardowego uwzględniającej upust oraz iloczynu ilości 

1500 m3 i ceny netto za 1 m3 oleju napędowego o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych uwzględniającej upust  

(cyfrowo i słownie) [PLN] 

 

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT (cyfrowo i słownie) [PLN]  

Cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia brutto  

(cyfrowo i słownie) [PLN] 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczamy, że w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub 

państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 

  

przekracza / nie przekracza 50% (niepotrzebne skreślić) 

 

2. Wskazujemy, że przy realizacji zamówienia powierzymy / nie powierzymy (niepotrzebne skreślić) 

podwykonawcom część zamówienia, obejmującą wykonanie prac w zakresie: 

 

L.p. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa podwykonawcy 

   

   

Uwaga: powyższe informacje dotyczące powierzenia podwykonawcom części zamówienia muszą być zgodne  

z zapisami w załączniku nr 2 do SIWZ – JEDZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami „Wzoru umowy” i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. Informujemy o wniesieniu wymaganej wysokości wadium w formie …………….. w dniu………………… 

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto  

w (wpisać nazwę banku)  ............................................, nr rachunku ................................................... 

7. Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić dokumenty): ……………………………. 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Osoba do kontaktów, firma, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 

 

 

Miejscowość …………….., dnia …….... 

 

................................................................................ 
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 


