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                                                                                                                       zał. nr 1   

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:           ................................................ 

Siedziba:         ................................................           

Adres poczty elektronicznej: ................................................                        

Numer telefonu:                     ................................................            

Numer faksu:                         ................................................            

        Gmina Solec nad Wisłą  

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na wykonanie 

zadania pn. „zakup paliw dla pojazdów będących w dyspozycji gminy Solec nad Wisłą”, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego: 

Lp Przedmiot 

zamówienia 

Ilość w 

litrach  

Średnia cena  

brutto 1 litra w 

PLN obowiązująca 

na stacjach 

Wykonawcy w 

dniu 11.01.2019 

Wartość 

brutto bez 

upustu 

(kol. 3x4) 

Oferowany 

upust [%] 

Kwota 

upustu  

(kol 5x6) 

Cena brutto 

po upuście  

(kol. 5-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Olej 

napędowy 

 

 

  6 000 

     

2. Benzyna 

bezołowiowa 

95 oktanowa 

 

2 500 

     

RAZEM  CENA  BRUTTO: 

(Cena –kwota będąca sumą kol. 8 będzie brana do oceny oferty) 

 

 

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………... 

a) realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie  

w terminie od dnia zawarcia umowy di – 31.12.2019 r. 

b)  termin płatności: 14 dni po otrzymaniu faktury 
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: ………………………………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy, faks ……………………………………….. 

zakres odpowiedzialności ……………………………………………………………………… 

Informacje na temat podwykonawców 

 

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

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

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia ze stacji paliw zlokalizowanej/ych* w (adres) 

…………………………………………………………………………………………

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym 

oraz z projektem Umowy i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń. 

3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  

6. Informujmy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym.  

7. Do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty: 

.…………………………… 

            ………………………….. 

            ………………………….. 

            
 

 

 

 

 

 

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

Data                                                                                                         /podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                                      do podpisywania oferty/               


