ZDP-12.252.2.1.2022
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

nazwa i adres Wykonawcy
fax, adres e-mail
.............................................
.............................................
.............................................

1. W związku z postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Lipnie pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego
o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie , ul. Wojska
Polskiego 8 87 - 600 Lipno w ilości do 60 000,00 litrów w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy”
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Długość realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego:
…………….. h
Łączna kwota zamówienia wynosi:
brutto w PLN: ................................................................................................................
słownie brutto: ................................................................................................................... PLN
Według poniższego zestawienia:
Ilość
oleju
napędo
wego w
litrach

1

cenę hurtowa
netto producenta
oleju napędowego
z dnia ogłoszenia
zamówienia z
dokładnością do 2
miejsc po
przecinku

Opust
(netto)

Cena netto za 1 litr z
uwzględnieniem opustu
cenowego

Cena brutto za 1 litr z
uwzględnieniem opustu
cenowego oraz podatku
VAT

Wartość brutto
( kol. 1 x kol. 5)

zł

zł

zł/l

zł/l

zł

2

3

4

5

6

………
.

Oświadczamy, iż:
a) Stały opust od ceny netto producenta jednego litra oleju napędowego w okresie trwania
umowy wynosi …...........zł
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją
i nie wnosimy do nich żadnych uwag

warunków zamówienia oraz wzorem umowy

2..

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zakresem zamówienia
i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

4.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji
Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego opisanego w SWZ jak i wynikłych w toku pytań do
postepowania.

ZDP-12.252.2.1.2022
6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik Nr 2
do SWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie
przez niego wyznaczonym.

7.

Oferta nasza została złożona na ………………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr ……………… do nr …………………. .

8.

Oświadczamy, że, nie zamierzamy powierzać do podwykonania niniejszego zamówienia /
Zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:

Opis części zamówienia (zakres robót), którą
Lp.

Nazwa oraz dane podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
(wypełnić jeżeli dotyczy):

1)
2)

9.

Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
...................................................................................... tel. ............................................... .

10. Informuję, że wybór mojej oferty 1:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:
…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
Nazwa towaru/usługi
wartość bez kwoty podatku VAT
a…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
Nazwa towaru/usługi
wartość bez kwoty podatku VAT
11. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy2, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.3

12. Adres do korespondencji:…… ………………………..,
Adres email:

………………………………,

Fax:

………………………………,

13. Nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego.
14. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

1

2
3

Zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wypełnić, gdy dotyczy.
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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).

.......................................................
(miejscowość, data)

* Wykonawca skreśla niepotrzebne.

…………………………………………….……………………………
(podpis i pieczęć osób umocowanych do
reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli )

