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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nr sprawy 2/2019/ZP 

............................................... 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy ( numer telefonu i faksu): 

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

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

Osoba upoważniona do wykonywania czynności prawnych ze strony 

Wykonawcy.................................................................................................................................. 

Numery identyfikacyjne Wykonawcy: 

REGON………………………………   NIP ….…………………………… 

Wykonawca jest mikro/małym/średnim* przedsiębiorstwem1 

(*niepotrzebne skreślić) 

Oferujemy wykonanie zakupu paliw płynnych do pojazdów Służby Ochrony Państwa przez 
kierowców SOP w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie 
całego kraju w latach 2019 – 2022 zgodnie z wymogami SIWZ nr sprawy 2/2019/ZP. 
Ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów paliw muszą być wyliczone jako średnia 
arytmetyczna cen z dnia 20. 02. 2019 r., ze wszystkich stacji paliw umożliwiających 
realizację bezgotówkowych transakcji za pomocą karty. Ceny powyższe zostaną użyte przez 
Wykonawcę do obliczenia ceny oferty, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Lp. 
Nazwa produktu 

(paliwa) 

Średnia 
arytmetyczna cena 

jednego litra 
paliwa na 

wszystkich 
stacjach (z VAT) 

bez upustu w 
PLN 

Stały upust % 
(rabat) 

Średnia 
arytmetyczna 
cena jednego 
litra paliwa na 

wszystkich 
stacjach (z VAT) 

z upustem w 
PLN 

 

Przewidywana 
ilość 

zakupionego 
paliwa w litrach 

w trakcie 
obowiązywania 

umowy 

Cena (z VAT) 
w PLN 

(kol. 5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Benzyna bezołowiowa 

Pb- 95 
   

1 050 000 
 

2. 
Benzyna bezołowiowa 

Pb- 98 
   

84 000 
 

3. Olej napędowy    
336 000 

 

Cena brutto oferty (suma cen wskazanych w kol. 7) w PLN 
 

                                                 
1 zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Ceny poszczególnych rodzajów paliw z dnia 20. 02. 2019 r. zostaną użyte tylko do 
określenia ceny oferty w celu dokonania oceny ofert w kryterium „ceny”, natomiast 
wiążąca zwycięskiego Wykonawcę będzie wielkość upustu cenowego, obowiązującego 
przez cały okres trwania umowy, liczonego od wartości zakupów paliw dokonanych 
w danym okresie rozliczeniowym.  

 

 

Koszty: 

− wydanie karty zamiennej (duplikat) wynosi ………… złotych netto 

powiększonej o podatek VAT (słownie:……………………………………….). 

Liczba stacji rozmieszczonych w każdym województwie na terenie Polski 

akceptujących kartę wynosi …………….  

Termin płatności faktury wynosi ……. dni (min. 21dni) od daty sprzedaży.   

 

Hasło dostępowe do podpisanego dokumentu elektronicznego JEDZ. 

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

 

Treść oferty jest ostateczna i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania niniejszej procedury 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w  SIWZ, 

d) deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 

e) zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Podwykonawcom powierzam/powierzamy* wykonanie czynności (wypełnić  

w przypadku zaistnienia takiej okoliczności) ……………..…………………………………… 

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

 

Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO, 

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

 

.................................................. 
/podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy/ 
*- niepotrzebne skreślić 

                                                 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


