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Załącznik nr. 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:     ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach 

Gliwicka 28 

44-153 Sośnicowice 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dostawę oleju opałowego 2017, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 

Producent paliwa……………………………………………………………………. 

Nazwa i typ oleju opałowego ………………………………………………… 
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Kraj pochodzenia oleju opałowego ……………………………………….. 

Wartość narzuconej przez oferenta marży stałej na 1 litrze oleju grzewczego ….........................w okresie 
12 miesięcy do aktualnej ceny PKN Orlen na dzień dostawy dla oleju grzewczego publikowanej na 
stronie internetowej  ( w marży należy ująć wszystkie proponowane rabaty) 

 

Do celów wyceny należy przyjąć cenę  PKN Orlen dla oleju grzewczego publikowanej na stronie 
internetowej w dniu 09.02.2017 minus lub plus marzą Cena oferty na 12 miesięcy dla 30000 litrów 
zgodnie z wyliczeniem w formularzu cenowym 

cena netto ...................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto .................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

Oświadczam, że: 

 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie 12 miesięcy 

Termin płatności:.......... dni 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... 

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / 
wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru 
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / 
wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznikach do niej. 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

 

Inne informacje wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Informacje na temat podwykonawców 

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

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

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

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

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

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.2 

FORMULARZ CENOWY 
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Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość               ................................................         Data ..................... 

 

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot Ilość w 
litrach 

Cena Netto 
za 1  litr 
publikowana 
na stronie 
internetowej 
PKN Orlen w 
dniu 
dostawy 

Marża Cena 
netto za 
30000 
litrów 

kwota 
VAT 
  

Brutto
 z
a 30000 
litrów   

Czas 
dostawy 
w 
dniach o 
złożenia 
zlecenia 

Dostawa oleju 
opałowego 

30000 ( dla 
ujednolicenia 
ofert 
przyjęto 
cenę oleju 
opałowego 
aktualną na 
dzień 
09.02.2017 
wartości 
…...........zł 
netto) 

     

Ogółem ……….. …………. ……………..     

 

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

  

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, - koncesję na obrót paliwami 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  - wykaz wykonanych realizacji minimum 3 o wartości nie mniejszej 
niż wartość złożonej oferty 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr. 4 

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy: 

do kontaktów  z zamawiającym, odpowiedzialne za wykonanie umowy 

 

Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności  

  

1    

  

2    

  

3    

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

Załącznik nr. 5 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW . 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 
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Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały 
wykonane minimum 3 dostawy, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie. 

Lp. Odbiorca Data wykonania. Przedmiot wykonanej usługi / dostawy Wartość brutto  

  

1      

2       

3           

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych 
dostaw oleju opałowego okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw . 

Jeżeli dostawy lub usługi wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego, którym jest 
SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa powyżej. 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

UMOWA Nr  ……………………………….. 

Zawarta w dniu………………………… w Sośnicowicach pomiędzy: 

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

NIP ………………………………………………………. reprezentowany przez : 

………………………………………………………………………………….- Dyrektor 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 

a 

Firmą………………………………………………… z siedzib………………………………………………………………………………….. 

Wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy………………………………. 

w pod numerem………………………………………… 

NIP……………………………………………… REGON………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

została zawarta umowa następującej treści. „Wykonawcą" 

§1. 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego / grzewczego / do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada ściśle wymogom określonym w Zaproszeniu. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na swój koszt i ryzyko 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, w dniu roboczym, w godzinach od 7:00 do 

18:00 w terminie ………… godzin   licząc od daty zlecenia  jednorazowo do 3000 litrów. Wykonawca jest 
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zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 

8-godzinnym  wyprzedzeniem. 

5. Częstotliwość dostaw będzie uzależniona od warunków pogodowych. 

6. Miejscem dostawy Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia ,ul . Gliwicka 28 , 44-153 Sośnicowice 

 

§2. 

1. Strony postanawiają, że warunkiem odbioru będzie wydruk z cysterny potwierdzający ilość 
dostarczonego paliwa 

2. Wszystkie czynności określone w ust. 1 zostaną dokonane przez Wykonawcę w tym 

samym dniu. 

§3. 

 Wykonawca udziela gwarancji że dostarczone paliwo spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu  i ofercie 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

2.Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3.W przypadku nie uregulowania przez kupującego płatności w terminie określonym w § 5 ust. 5, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień 

opóźnienia. 

§ 5. 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie obliczone wg 
poniższego wzoru: 

L + M  razy  ilość oleju opałowego +  podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

Gdzie: 

M - oferowana stała, niezmienna w trakcie obowiązywania umowy, marża w wysokości 

……………….zł  liczona od ceny L 
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L - cena 1 litra oleju opałowego na dzień dostawy podana na stronie PKN ORLEN dla oleju grzewczego 
hurtowa 

2.Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane w wykonaniem umowy 

w tym: koszt oleju opałowego, koszt transportu i jego ubezpieczenie  oraz podatek VAT. 

3. Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

4. Do wystawionej faktury  należy załączyć pokwitowania odbioru oraz certyfikat/świadectwo jakości 
oleju 

5. Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. 

§6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ………………………….. 

§7 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 

tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 

2. Zmian umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego . 

4.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 

i likwidacyjnego. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego 

§8 
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1. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach; po 1 egzemplarzu dla 

Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi  Zaproszenie oraz oferta Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA                             

 

 

 

 

 

 

 

 


