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

Adres:  ...................................................                      (SIWZ  postępowanie DZ.171.12.2020) 

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

w Tomaszowie Lubelskim     

ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

                       

O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 01.12.2020r. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: 
 

„Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim na 2021 rok” 
 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz oferujemy wykonanie dostaw stanowiących przedmiot zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 
 

Zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 28 300 litrów oraz benzyny Pb95 w 

przewidywanej ilości 4 000 litrów, za kwotę: 
 

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

Wartość  brutto : ………………………zł 

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

Udzielamy stałego …………. % upustu od ceny brutto jednego litra oleju napędowego. 

Udzielamy stałego …………. % upustu od ceny brutto jednego litra benzyny Pb95. 

Odległość  - liczona najkrótszą drogą publiczną ………… km do siedziby Zamawiającego. 
 

Adres stacji paliw: …………………………………………………………………….………… 

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

godziny otwarcia stacji paliw: …………………………………………………………….…….. 

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

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 Wykonawcy 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 formularzu cenowym ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 

podwykonawcom wymienionym w załączniku nr … . 
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6. Oświadczamy, że wybór oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku powstania obowiązku podatkowego należy wskazać: 

a) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego ………………………………………………………………. 

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

b) wartość bez kwoty podatku …………………………………………………………………….. 

8. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / informacje zawarte w ofercie 

na stronach ………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, 

w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

9. Informujemy, że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją zawartą w art. 

7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 poz. 1292 

ze zm.). 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośredni lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

* 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 przez jego wykreślenie) 
 

11.   Ofertę niniejszą składamy na kolejno  ........................ ponumerowanych stronach. 

 
Załączniki do oferty: 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3….………………………………………. 

4……………………………………….…. 

5.…………………………………………. 

6………………………………………….. 

7………………………………………….. 

 

 

………………………………………….. 
         Czytelny podpis Wykonawcy 


