
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do umowy

 OFERTA WYKONAWCY
na

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu”

Dane dotyczące Zamawiającego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

ul. Spacerowa 13  83-220 Skórcz

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: …...................................................................................................................................................

Siedziba: …................................................................................................................................................

nr tel.: …....................................................................................................................................................

nr faks: …..................................................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................................

nr NIP: …...................................................................................................................................................

nr REGON: …...........................................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy):

Nazwisko, Imię: …....................................................................................................................................

Stanowisko: …...........................................................................................................................................

nr telefonu i faks: …..................................................................................................................................

Zakres: □  do reprezentowania w postępowaniu

              □  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
niezbędne informacje dla potrzeb właściwego przygotowania oferty, której treścią są zasady na jakich 



podejmujemy się wykonania wszystkich czynności i obowiązków objętych zakresem zamówienia, 
określone w Specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
składania ofert.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ za niżej podaną cenę:

Cena za litr oleju opałowego na dzień składania ofert:

Cena netto cena wyjściowa producenta ….................................zł/l (aktualna na dzień składania 

ofert)

nazwa i adres producenta: …...................................................................................................................

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

Upust dla Wykonawcy udzielony przez producenta oleju opałowego ….......................................zł/l

Marża handlowa …...................................zł/l (marża nie może mieć wartości ujemnej lub zerowej)

Inne koszty: …...........................................zł (podać jakie) ….................................................................

Podatek VAT: ….......................................zł

Cena brutto: …..........................................zł/l (słownie: ….....................................................................

                                                                                            …....................................................................)

4. Wartość całego zamówienia …........................litrów oleju opałowego na dzień składania ofert:

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

Podatek VAT:  ….............................................zł

Wartość brutto: …...........................................zł (słownie: ….................................................................

                                                                                                 …...............................................................)

5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6. Zobowiązuję się wykonać realizację zamówienia wymienionego w formularzu na podstawie 
zamówień (o parametrach zgodnych z SIWZ) Zamawiającego z kosztami transportu.

7. Zaświadczamy, że:
a) przedstawiony zakres dostaw zrealizujemy w określonym terminie tj. 24 miesięcy lecz nie 
wcześniej niż od 01.06.2015r.,
b) warunki płatności – zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.



8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że  firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy 
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

10. Zamówienie zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców*(niepotrzebne skreślić)

a) w części dotyczącej …..........................................................................................................................

b) w części dotyczącej …..........................................................................................................................

11. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, składają się z 
kolejno zszytych i ponumerowanych stron od nr …...... do nr ….........

12. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1) …............................................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................................

3) …............................................................................................................................................................

4) …............................................................................................................................................................

5) …............................................................................................................................................................

6) …............................................................................................................................................................

7) …............................................................................................................................................................

8) …............................................................................................................................................................

…........................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)

…................................................., dnia …......................


