
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

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

upusty procentowe z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia 
Zakup i sukcesywna dostawa  

oleju napędowego dla „MPK Lublin” 
Sp. z o.o. 

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  

Cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego  
w temperaturze referencyjnej 15 oC  opublikowana na stronie 

internetowej PKN ORLEN w dniu 10.01.2012r. [PLN] 
 

Oferowany upust procentowy od dziennej ceny hurtowej netto 
sprzedaży 1 m3 oleju napędowego w temperaturze 

referencyjnej 15 oC publikowanej na stronie internetowej PKN 
ORLEN [%] 

 

Wartość kwotowa upustu procentowego od ceny hurtowej 
netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego w temperaturze 

referencyjnej 15 oC  opublikowanej na stronie internetowej 
PKN ORLEN w dniu 10.01.2012r. [PLN] 

 

Cena netto za 1 m3 oleju napędowego uwzględniająca 
przeliczoną wartość kwotową upustu procentowego, 

obowiązująca na dzień 10.01.2012r. [PLN] 
 

Cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia netto,  
tj. za łączną ilość oleju napędowego dostarczanego w okresie 
obowiązywania umowy, wyliczona jako iloczyn ilości 18000 
m3 i ceny netto za 1 m3 oleju napędowego uwzględniającej 

przeliczoną wartość kwotową upustu procentowego, 
obowiązującej na dzień 10.01.2012r.  

(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 
 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że: 
1.1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń, 
1.2. zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
1.3. akceptujemy warunki płatności, które zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór 

umowy”, 
1.4. jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert, 
1.5. dostawy paliwa będą realizowane w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez 

zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że dysponujemy dopuszczonymi do przewozu materiałów niebezpiecznych 

autocysternami do przewozu paliw płynnych w wymaganej przez zamawiającego ilości o pojemności 
minimum 31 m3 każda, które zostały wskazane w poniższym wykazie: 

 

Wykaz autocystern do przewozu paliw płynnych w dyspozycji wykonawcy 

L.p. Marka, typ i nr rej. 
autocysterny 

Pojemność 
autocysterny [m3] 

Data ważności 
dopuszczenia do 

przewozu materiałów 
niebezpiecznych  
(dzień, miesiąc i rok) 

Określenie 
podstawy 

dysponowania 
autocysterną* 

     
     
     

* Należy określić czy jest to autocysterna własna wykonawcy czy udostępniona przez inny podmiot oraz wskazać nazwę podmiotu 
udostępniającego autocysternę. Jeżeli daną autocysterną wskazaną w wykazie nie dysponuje wykonawca należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązanie 
podmiotu dysponującego tą autocysterną do oddania jej do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z niej przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 
3. Akceptujemy „Wzór umowy”, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej 

oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na określonych  
w powyższym dokumencie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

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

5. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w (wpisać)  
....................................................., nr..................................................................................... 

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

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

                  występowania w imieniu wykonawcy 


