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Oferent: ...................................................        Załącznik Nr 1 

Adres:  ...................................................            (SIWZ  postępowanie Sd.171.8.2015) 

Telefon: ................................................... 

Fax:  ...................................................       

MIEJSKI ZARZ ĄD DRÓG 
w Tomaszowie Lubelskim     
ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 
                       

O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw 
i olei silnikowych na 2016 rok na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim 
w kwocie powyżej 30 000 EURO  
Składamy ofertę na zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok dla Miejskiego Zarządu 
Dróg w Tomaszowie Lubelskim, Nr postępowania Sd.171.8.2015 w podziale na 
poszczególne zadania: 
Zadanie Nr1 – zakup oleju opałowego lekkiego w przewidywanej ilości 300 litrów, za 

kwotę: 

Wartość netto : ………………………zł VAT : ………………………zł 

Wartość brutto : ………………………zł 

Wartość brutto po upuście : ………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Udzielamy stałego …………. % upustu od ceny brutto jednego litra paliwa. 
Odległość – liczona najkrótszą drogą publiczną ……….. km do siedziby zamawiającego. 
 

Zadanie Nr2 – zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 28 000 litrów oraz benzyny 
Pb95 w przewidywanej ilości 4 000 litrów , za kwotę: 
 

Wartość netto : ………………………zł VAT : ………………………zł 

Wartość  brutto : ………………………zł 

Wartość  brutto po upuście : .…………………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Udzielamy stałego …………. % upustu od ceny brutto jednego litra paliwa. 
Odległość  - liczona najkrótszą drogą publiczną ………… km do siedziby zamawiającego. 
 

Zadanie Nr3 – zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń 
mechanicznych w przewidywanych ilościach i określonych parametrach, za kwotę: 
 

Wartość netto : ..……………………zł VAT : ………….…………zł 

Wartość  brutto : …..…………………zł 

Wartość  brutto po upuście : ..…………………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Udzielamy stałego …………. % upustu od ceny brutto jednego litra oleju. 
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Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia      
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń. 
 

2.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 

3.  Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania 
stawiane dostawcy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 
 

4.  Podane w ofercie i formularzach cenowych ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

5.   Ofertę niniejszą składamy na kolejno  ........................ ponumerowanych stronach. 
 
 
 
Załączniki do oferty: 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3….………………………………………. 

4……………………………………….…. 

5.…………………………………………. 

6………………………………………….. 

7………………………………………….. 

8………………………………………….. 

              
 
 
 
………………………………………….. 
         Czytelny podpis Dostawcy 


