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……………………………………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji, 

ul. Wawerska 8, 05 - 400 Otwock w trybie Zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę paliw 

płynnych do pojazdów i urządzeń Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji 

zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 16 marca 2023 r. (przedmiot zamówienia), składamy 

propozycję cenową i oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu 

ofertowym. 
 

Nazwa wykonawcy: 
 

………………………...…………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adres: 
 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Tel / Fax:  
 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

e-mail: 
 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 

REGON: ……………………..…….…….…………………………… NIP: …………………….…………………………………………  

 

 

Kryterium „Cena”. 

Podajemy/podaję cenę brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z warunkiem podanym 

w Rozdziale V ust. 10, z uwzględnieniem zapisu z Rozdziału IV ust. 4 Zapytania ofertowego: 

 

Poz. Elementy składowe 
cena brutto 

w zł 

1. 

Cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej 95 obowiązująca na stacji paliwa 

należącej do Wykonawcy zlokalizowanej najbliżej bazy sprzętowej 

Zamawiającego w dniu 15 marca 2023 r. o godzinie 12:00. 

 

2. 
Adres stacji z poz. 1: 
 

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

3. 

Cena brutto jednego litra oleju napędowego obowiązująca na stacji paliwa 

należącej do Wykonawcy zlokalizowanej najbliżej bazy sprzętowej 

Zamawiającego w dniu 15 marca 2023 r. o godzinie 12:00. 
 

4. 
Adres stacji z poz. 3: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
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Poz. 1: cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 

 

Poz. 3: cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 

 

 

Kryterium „Upust”. 

Podajemy/podaję upust, który będzie obowiązywał w całym okresie trwania umowy. Upust jest 

jednakowy dla oferowanych paliw: 

 

Wartość upustu: …………….. %, słownie: ……………………………………..…………………………………….. procent 

 

Wykonawca wpisuje w tabelę wartość upustu w procentach i słownie. 

Niewpisanie przez Wykonawcę wartości proponowanego upust będzie traktowane jako upust 0 % (zero 

procent). 

 

 

Zestawienie informacyjne. 

Zestawienie służy do oceny Propozycji cenowej pod kątem spełniania lub niespełniania wymogów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  

z późn. zm.). 

 

Poz. 5 
Wartość brutto benzyny bezołowiowej 95 wynosi: 

2 000 litrów x ………………..………. (cena z poz. 1) = …………….……..……………………………….. zł 

Poz. 6 
Wartość brutto oleju napędowego wynosi: 

11 000 litrów x ………………..………. (cena z poz. 3) = …………….…………………………………….. zł 

Poz. 7 Łączna wartość brutto (suma Poz. 5 i Poz. 6): ……………………………………………………………. zł 

Poz. 8 Łączna wartość netto dotycząca Poz. 7: …………………………………………………………………… zł 

Poz. 9 Zastosowana stawka podatku VAT: ………………. % 
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Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie 

cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej propozycji cenowej; 

2) dysponujemy/dysponuje* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego 

zamówienia; 

3) zapoznaliśmy/zapoznałem* się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy/wnoszę* do niej 

zastrzeżeń; 

4) zapoznaliśmy/zapoznałem* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia  

oraz zdobyliśmy/zdobyłem* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania 

niniejszej oferty; 

5) podana wartość upustu jest jednakowa dla oferowanych paliw i będzie obowiązywała w całym 

okresie trwania umowy; 

6) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie wskazanym na fakturze VAT/rachunku*. Termin 

płatności wynosił będzie 30 dni; 

7) zapoznaliśmy/zapoznałem* się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego, nie wnosimy/wnoszę* do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy/przyjmuję* warunki w nim zawarte; 

8) uważamy/uważam* się za związanych/związanym* niniejszą propozycją cenową przez okres 

30 dni od dnia następnego po terminie składania Formularzy ofertowych. 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) kopia koncesji, jeżeli nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa (w tym przypadku należy podać 

numer koncesji, organ wydający zezwolenie oraz okres jej obowiązywania). 

5. Ja niżej podpisany/a  ………………………………………………………………………………………………………………..  
 

zam. ……………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym 

zamówieniem publicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).** 

 

 

 

 

 

 
………………………………..………….………………….  ……………………………………………..…………………. 

 (miejscowość, data)              (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osobą fizyczną 
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……………………………………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

 w Otwocku w likwidacji 

 ul. Wawerska 8 

 05-400 Otwock 

 

 

 Składając ofertę w postępowaniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów  

i urządzeń Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji zgodnie z Zapytaniem 

ofertowym z dnia 16 marca 2023 r., spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym, oraz 
 

 

OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY*, ŻE: 
 

jako Wykonawca(y) spełniam(my) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

3. zdolności technicznej i zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………..………….………………….  ……………………………………………..…………………. 

 (miejscowość, data)              (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  


