
Załącznik nr 1

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy

                                                                                                w Kluczewsku

                                                                                                ul. Spółdzielcza 12

                                                                                                29-120 Kluczewsko

Podmiot składający:
……………………………………………………………………………………………….......

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

( nazwa oferenta )

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.

„Dostawa oleju napędowego w ilości do 50.000 litrów  rocznie na potrzeby własne Komunalnego

            Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

Opis 
przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Cena hurtowa 
producenta netto 
(zł/1ltr)na dzień 

03.01.2018r. 
przyjęta do celów 
oceny oferty   w 

temp.15°C

Upust (U) 
netto zł/1 ltr

Cena 
sprzedaży 

netto zł/1 ltr
VAT

Cena 
ofertowa 

brutto zł/1 ltr

Olej 
napędowy 

Q Ch U
Cs = Cn +Msprz. 

- U
% zł C = Cs + VAT

1 ltr

Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ………….……...zł za 1 litr oleju 

napędowego.

(Wskazany upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty 
wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową)

TERMIN PŁATNOŚCI faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia ……….. dni. 



1. Zobowiązuję się podjąć wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty złożonego 

telefonicznie zamówienia Wykonawcy.

2. W przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację dostaw będzie:

........................................................................, tel. ..................................................... .

3. Oświadczam, że marża dostawcy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4. Oświadczam, iż Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od  ostatecznego 

terminu składania ofert.

5. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

6. Oświadczam, iż zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy

został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach wynikających ze wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty należności z tytułu wykonania umowy wg składanych 

przeze mnie faktur należy przelewać na rachunek bankowy 

w ...............................................................................................................................................

 nr konta 

8. Podmiot jaki składa ofertę tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą /spółka

cywilna/ spółka jawna/ spółka partnerska/ spółka komandytowa/ spółka komandytowo – akcyjna/spółka z 

o.o./ spółka akcyjna.*

.........................................................                   .........................................................................................
           (miejscowość, data)                                                                                                                    Podpis
                                                                                                                                  (osoba upoważniona do reprezentowania oferenta)
            

*- niepotrzebne skreślić




