
Nazwa i adres 

(wykonawcy) 

 

O F E R T A 

 

       Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy 

oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011  
 

1. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę 

jednostkową brutto: ........................................... zł (słownie zł: 

....................................................................................................................................) 

 

netto :.....................................             zł (słownie zł: 

....................................................................................................................................) 

 

podatek VAT w wysokości ................. %, tj. 

..................................................................zł 

(słownie: zł: ............................................................................................................) 

     

Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

2. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy ........ dostaw o podobnym zakresie i 

charakterze  z niniejszym przedmiotem zamówienia. 

Wykaz tych dostaw stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

6. Ustalamy termin płatności faktur  ………….. dni, po złożeniu dokumentów 

rozliczeniowych. 

 

7. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi 

załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ......................... stron. 

 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 



wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. 

Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert; 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 

wyznaczonego do składania ofert) lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej 

niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert). 

d) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych;  

e) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających  z art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

f) pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ 

 

      oraz następujące dokumenty, które nie były wymagane przez Zamawiającego                            

a naszym zdaniem są istotne dla przebiegu postępowania: 

       

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

 

 

 

 

      Podpisy osób upoważnionych 

         do składania oświadczeń woli 

         w imieniu wykonawcy 

 

 

 


