
WAD.272.3.2017 ZAŁĄCZNIK Nr I do S.I.W.Z. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa oferenta          ……………………………………………………………………............ 

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

Siedziba oferenta        …………………………………………………………………………... 

Nr NIP                        ……………………………………………………………......................... 

Nr REGON           ………………………………………………………………………......... 

Nr telefonu                 ……………………………………………………………………........... 

Nr faksu                      …………………………………………………………………………... 

Internet : http://          …………………………………………………………………………… 

e-mail:                        …………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Do 

Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie  

30-134 Kraków, ul. Kołowa 3 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

przetargu nieograniczonego składamy ofertę następującej treści: 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia WAD.272.3.2017 

sprzedaż paliwa na stacjach paliw w kraju dla pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w  oraz jego komórki organizacyjne. 

Paliwo będzie sprzedawane na wszystkich stacjach paliw należących do sieci, wymienionych 

w załączniku pn. „Lista stacji paliw” stanowiącą załącznik do niniejszej oferty. 

Transakcje będą rozliczane bezgotówkowo, przy pomocy indywidualnych kart. 

Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję spełnia warunki zamówienia mianowicie: 

 

I. Posiada punkty sprzedaży paliw: 

a) akceptujące karty magnetyczne, mikroprocesorowe na terenie RP (A): 

(A) - …………………….( podać liczbę) 

słownie:……………………………………………………………….. 

 

 

b) znajdujące się w gminach i najbliższej okolicy, tj. do 10 km od granicy administracyjnej 

gminy (B): 

- Bochnia 
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- Dąbrowa Tarnowska 

- Gorlice 

- Kraków 

- Limanowa 

- Miechów 

- Myślenice 

- Nowy Sącz 

- Olkusz 

- Oświęcim 

- Proszowice 

- Sucha Beskidzka 

- Tarnów 

- Zakopane 

 

(B) - …………………….( podać liczbę) 

słownie:……………………………………………………………….. 

Lista stacji paliw w załączeniu. 

 

 

II. Cena jednego litra paliwa na dzień 31 października 2017r., wg średniej ceny dnia 

liczonej wg cen paliwa na 10 wybranych przez Oferenta stacjach położnych, na terenie 

województwa małopolskiego, wynosi: 

 

1. Etylina bezołowiowa 95    netto…………………….zł 

      VAT…………………….zł 

      brutto…………………....zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Olej napędowy    netto…………………….zł 

      VAT…………………….zł 

      brutto…………………....zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Skroplony gaz (LPG)   netto…………………….zł 

      VAT…………………….zł 

      brutto…………………....zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………. 

 

III. Cena kompleksowej obsługi (C) zamawiającego wynosi: 

 

1. Dane szacunkowe ilości paliwa: 

- 32 000 litrów etyliny bezołowiowej 95,  

- 2 400 litrów oleju napędowy,  

- 2 600 litrów LPG 

wg cen podanych dla poszczególnych gatunków paliw. 
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2. UPUST CENOWY : ……………% poprzez bezgotówkowy zakup kartami flotowymi. 

(upust procentowy od ceny litra paliwa na danej stacji, niezależnie od jej wartości  

- możliwy tylko w transakcjach bezgotówkowych). 

 

3. Cena kompleksowej obsługi zamawiającego wg cen podanych dla poszczególnych 

gatunków paliw po upuście [(C)=(32 000 litrów etyliny bezołowiowej 95 x cena 

jednego litra etyliny bezołowiowej 95 + 2 400 litrów oleju napędowego x cena 

jednego litra oleju napędowego + 2 600 litrów LPG x cena jednego litra LPG wg 

cen podanych dla poszczególnych gatunków paliw) x (100%-upust 

cenowy%)/100%] wynosi: 

 

(C) -  netto……………………..zł 

 

   VAT……………………..zł 

 

   brutto……………………zł 

 

słownie:………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że spełniamy warunki wymagane od wykonawców zawarte w art. 22 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 

poz. 1579), tj.: 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności, zgodnie 

z wymogami prawa, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U z 2017 poz. 1579) co potwierdzamy podpisem złożonym pod ofertą. 

 

Zgodnie z wymogami określonymi, w specyfikacji, składamy wraz z ofertą: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przez upływem terminu składnia ofert – załączniku nr 1 do formularza 

ofertowego. 

2. Dokument (koncesję) określający wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia 

działalności obejmującej detaliczną sprzedaż paliw płynnych – załączniku nr 2 do 

formularza ofertowego. 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania kilku podmiotów składających ofertę wspólnie. 

4. W związku z tym, że podpisy na ofercie nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu 

z właściwego rejestru lub ewidencji, składamy dokument lub jego odpis, uprawniający do 

składania podpisów w imieniu Wykonawcy. 

 

 

Oferta zawiera ………..stron wraz z załącznikami wskazanymi w treści oferty. 

 

 

 

____________________   ________________________________________ 
        miejscowość i data             .                              podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 


