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.......................................................... 
                     (pieczęć firmy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane Wykonawcy 

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

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

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

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

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

Adres e-mail:  .................................................................................................................................. 

Numer REGON:  ................................................................................................................................... 

Numer NIP:   ................................................................................................................................... 

 

W ramach przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” na potrzeby Instytutu 

Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice, nr sprawy IOROS/P1/2018, 

oferujemy dostawę w sezonie grzewczym 2018/2019 do 100 m3 oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

wymagania normy PN-C-96024:L1, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

za cenę: 

 

Cena netto za 1 m3 oleju opałowego: ......................................................................................................... zł 

(podać z dwoma miejscami po przecinku) 

słownie: ....................................................................................................................................................... zł 

 

Podatek VAT za 1 m3 oleju opałowego: ................................................................................................. zł 

(podać z dwoma miejscami po przecinku) 

słownie: ....................................................................................................................................................... zł 

 

Wyżej podana cena ofertowa odnosi się do ceny odniesienia oleju opałowego podanej i opisanej w 

punkcie 16.4. SIWZ, wynoszącej netto 2813,00 zł za 1 m3. 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane 

Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Do oferty załączamy następujące dokumenty:  

 

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

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione 

innym uczestnikom postępowania: 

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

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

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

 

Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 
Imiona, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
 


