
 

Formularz oferty – dostawa (zakup) paliw płynnych oraz świadczenia usług myjni samochodowej w systemie bezgotówkowym dla samochodów 

służbowych WIORiN we Wrocławiu – WAD.2601.272.2021 

Strona 1 z 5 

Załącznik Z1 

............................................. 
(pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

Ja/my niżej podpisany/i *) 

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

działający w imieniu i na rzecz *) 

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

w postępowaniu WAD 2601.272.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem 

na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze 

stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie 

usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych 

WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.272.2021) zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym: 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w formie sprzedaży bezgotówkowej zgodnie 

ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu za wynagrodzenie: 

L. p. Nazwa 

produktu 

Jednostk

a miary 

Ilość Średnia 

cena 

dnia 

netto 

w 

PLN*) 

Wartość 

netto 

(iloczyn 

kolumny 

4 i 5)*) 

Podatek 

VAT w 

PLN*) 

Wartość 

brutto w 

PLN (suma 

kolumn 6 i 

7 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Benzyna 

bezołowiowa, 

liczba oktanowa 

badawcza min. 

litr 12000      
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L. p. Nazwa 

produktu 

Jednostk

a miary 

Ilość Średnia 

cena 

dnia 

netto 

w 

PLN*) 

Wartość 

netto 

(iloczyn 

kolumny 

4 i 5)*) 

Podatek 

VAT w 

PLN*) 

Wartość 

brutto w 

PLN (suma 

kolumn 6 i 

7 

Uwagi 

95,0, zawartość 

benzenu %  

( V/V ) nie 

więcej niż 1,0 

2. Olej napędowy 

ON 

liczba cetanowa  

nie niższa niż 51, 

gęstość  w 

temp. 15 °C  

kg/m3  820 – 

845 

litr 3500      

3. Gaz LPG litr 800      

4. Usługa mycia 

(wymagania 

programu: 

myjnia 

automatyczna 

(lub taśmowa), 

mycie 

samochodu  i 

kół aktywną 

piana, suszenie) 

sztuka 100      

5. Karta Flota 

(wydanie karty) 

sztuka 33     Stała 

cena 
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L. p. Nazwa 

produktu 

Jednostk

a miary 

Ilość Średnia 

cena 

dnia 

netto 

w 

PLN*) 

Wartość 

netto 

(iloczyn 

kolumny 

4 i 5)*) 

Podatek 

VAT w 

PLN*) 

Wartość 

brutto w 

PLN (suma 

kolumn 6 i 

7 

Uwagi 

przez 

cała 

umowę 

x x x Razem:     x 

 

Ogółem cena brutto wynosi: ....................................................................................................... *) zł 

(słownie: ................................................................................................................ *) zł), 

w tym podatek VAT: .......................................... *) zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………… *) zł). 

 

Oferujemy dodatkowo stały upust od ceny netto produktów paliwowych w wysokości …… %*) 

(słownie procent: ……………………………………*). 

2. OŚWIADCZAMY, że posiadamy w każdej wymienionej poniżej miejscowości powiatowej (lub w 

innej miejscowości danego powiatu) minimum jedną stację (punkt) na której będzie możliwa 

realizacja bezgotówkowego zakupu asortymentu: 

L. p. Miejscowość Powiat Adres punktu sprzedaży*) Minimalny 

zakres 

asortymentu 

dostępnego w 

punkcie 

1. Dzierżoniów dzierżoniowski  E95 + ON 

2. Głogów głogowski  E95 + ON 

3. Góra górowski  E95 + ON 

4. Jawor jaworski  E95 + ON 

5. Jelenia Góra karkonoski  E95 + ON 
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L. p. Miejscowość Powiat Adres punktu sprzedaży*) Minimalny 

zakres 

asortymentu 

dostępnego w 

punkcie 

6. Kłodzko kłodzki  E95 + ON 

7. Legnica legnicki  E95 + ON 

8. Lubań lubański  E95 + ON 

9. Lubin lubiński  E95 + ON + LPG 

10. Lwówek Śląski lwówecki  E95 + ON 

11. Milicz milicki  E95 + ON 

12. Oleśnica oleśnicki  E95 + ON 

13. Oława oławski  E95 + ON 

14. Strzelin strzeliński  E95 + ON 

15. Środa Śląska średzki  E95 + ON 

16. Świdnica świdnicki  E95 + ON 

17. Trzebnica trzebnicki  E95 + ON 

18. Wałbrzych wałbrzyski  E95 + ON 

19. Wołów wołowski  E95 + ON 

20. Wrocław wrocławski 

ziemski 

 E95 + ON 

21. Wrocław Miasto Wrocław  E95 + ON + 

myjnia 

22. Ząbkowice Śląskie ząbkowicki  E95 + ON 

23. Zgorzelec zgorzelecki  E95 + ON 

24. Złotoryja złotoryjski  E95 + ON 

 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, uznajemy się za związanych 

określonymi w nim zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi 

4. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania umowy. 
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5. OŚWIADCZAMY, że oferowane paliwo spełnia wszystkie wymagania dla tego typu produktu 

zgodnie z PN i innymi obowiązującymi przepisami. 

6. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 

„FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 

7. OŚWIADCZAMY, że wzór własny umowy (z załącznikami) potwierdza spełnianie warunków 

określonych w zapytaniu ofertowym. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku 

niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy (lub jej załączników) z zapisami Formularza 

Oferty lub treścią zapytania ofertowego WAD.2601.272.2021 przyjmujemy wyższość zapisów 

Formularza Oferty i zapytania ofertowego nad innymi zapisami. 

8. AKCEPTUJEMY, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty, 

zapytania, wyjaśnienia, itp. oraz ich treść) przekazane w toku prowadzonego postępowania 

mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

9. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. 

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………*) 

11. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………*), 

Numer telefonu …………………………………*); adres email……………………………………………..…..……......*) 

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

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

Miejscowość, data 
………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

*) Uzupełnić, ceny wpisać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 


