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 O F E R T A  

 

 

.....................................                                                                  .......................... 
        pieczęć adresowa Wykonawcy                                                                                                                                                       data 
 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. M. Rataja 6 
23-100 Bychawa 

   
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw do pojazdów 

samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie na lata 2020 -2022 oferujemy: 
a) 

lp.  Nazwa produktu j.m. Szacowana 
przewidywana 
ilość paliw 

Średnia cena jednostkowa 
brutto z ostatnich 10 dni 
przed datą otwarcia ofert 
zł/litr 

Wartość brutto 
   ( zł ) 

1 Olej napędowy ON litr 125 000,00   

2 Benzyna bezołowiowa  
Pb-95 

litr  4 500,00   

              Oferowana cena dostawy przed upustem brutto  

Cena słownie: 
 
 b) 

Oferowana wielkość stałego upustu na zakup paliw        ….,….      % 

Łączna sumaryczna cena wykonania dostawy brutto po zastosowaniu upustu                        zł 
 c) 
 oferowany termin płatności:……………………dni. 
 

2. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie od 2 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. na 
następujących stacjach paliw : 
1) .............................................................................. 
2) .............................................................................. 
3) .............................................................................. 

3. Gwarantujemy, że dostarczone paliwa spełniają wymagania jakościowe określone w obowiązujących 
przepisach prawa. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz złożyli śmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

5. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy (zał. Nr 4 do SIWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 
jest/są ......................................................................................... 
tel. kontaktowy, email  ................................................................................................... 

8. Wymienione poniżej prace : 
.......................................................................................................................................................................
......................... zamierzamy zlecić 
.................................................................................................................................................... 

9. W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące stanowić tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 8 ustawy prawo zamówień publicznych za wyjątkiem 
następujących stron oferty 
.................................................................................................................................................... 
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10. Załącznikami do niniejszej są: 
- oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- zobowiązanie innych podmiotów, jeśli wykonawca polega na ich zdolnościach technicznych lub 
zawodowych na zasadach określonych  w art. 22a  ustawy Pzp – jeśli dotyczy**, 
- pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy **. 
 

11. Oświadczamy, że skuteczne porozumiewanie się będzie możliwe pod wymienionymi niżej danymi: 

Nazwa Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................ 

Nr. telefonu 
................................................. 

Nr. faksu 
................................................... 

Adres e-mail 
................................................. 

Pełny adres do doręczeń wykonawcy: 
............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

** niepotrzebne skreślić 

 Podpis  osoby upoważnionej 


