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         Załącznik nr 5 do specyfikacji  

FORMULARZ OFERTY  

 

 

 

Nazwa i adres  wykonawcy : 

.....................................................................  Małopolski Oddział Wojewódzki   

.....................................................................  Narodowego Funduszu Zdrowia w 

.....................................................................  Krakowie 

tel...............................fax.............................  ul. Ciemna 6 

adres e-mail..................................................  31-053 Kraków    

      

 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw ciekłych do 

samochodów służbowych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Krakowie” oferuję/emy: 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączna 

kwotę brutto ........................................ zł.  

słownie ................................................................................................................................................... 

w tym podatek VAT .............................................................................................................................. 

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

 

Przedmiot zamówienia (paliwa) 

Średnia (arytmetyczna) cena 

brutto za 1 litr w Krakowie  

w okresie 1.08.2017-31.10.2017 

Ilość w 

litrach 

Wartość brutto 

zamówienia 

 

l.

p 

/1/ /2/ /3/ /4/=/2/x/3/ 

1 Benzyna bezołowiowa 95  
33 000 

 

2 Olej napędowy  
7 200 

 

 

3 
Razem (suma wiersz 1 i 2)   

 

 

1. Oświadczam/my, że paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji 

benzynowej, pomniejszonej o upust w wysokości: 

.... % (słownie: ........................................................................................................................ %) dla 

benzyny bezołowiowej 95 oraz dla oleju napędowego obowiązujący przez cały okres realizacji umowy 

na wszystkich firmowych stacjach benzynowych wykonawcy. 

2. Oświadczam/my, że dostawa paliw ciekłych do samochodów służbowych zamawiającego dokonywana 

będzie w systemie bezgotówkowym zwanym ………………………..…………, na podstawie 

dokumentów uprawniających do bezgotówkowego tankowania paliw, zwanych 

…………………………………… (np. kartami flotowymi). Opis sposobu dokonywania zakupów 

bezgotówkowych zawiera załącznik do „Formularza oferty”. 

3. Oświadczam/my, że oferowane paliwa spełniają wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw (Dz.U 2016 poz. 1928 z późn zm).  

4. Oświadczam/y, że przyjmujemy warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego zawartymi w specyfikacji. 
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5. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze 

mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

7 Oświadczam/my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te zawarte są w dokumentach 

znajdujących się w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, na następujących stronach: 

................ *  

(W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca musi nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa). 

8 Oświadczam/my, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału 

podwykonawców*/Oświadczam/my, że powierzę/my wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom*: 

Część zamówienia Nazwa podwykonawcy 

  

 

9 Oświadczam/y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty: 

a) osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie p. ........................................... tel. ..................... 

b) w przypadku zgubienia bądź kradzieży karty paliwowej zgłoszenia tego faktu dokonać należy 

telefonicznie na nr ………………. , 

c) osobą wyznaczoną do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy 

będzie  p. .............................................................. tel. ....................... 

d) zapłata wynagrodzenia powinna być przekazana przelewem na następujący rachunek bankowy 

wykonawcy  .................................................................................................................................... 

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze : 

1/ Opis sposobu dokonywania zakupów bezgotówkowych 

2/ ..................................................................................... 

3/...................................................................................... 

4/...................................................................................... 

5/...................................................................................... 

6/...................................................................................... 

7/ ..................................................................................... 

8/...................................................................................... 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy: 

    

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

 

Podpis/y ..................................... , ...................................... 

 

Data ................................ 
* niepotrzebne skreślić 

 


