
                                                                                                             Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
      ……………………..   
(pieczęd wykonawcy)   
 
                                                                       Formularz ofertowy 
  
  
Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę 
………………………………………..………………………………………………………........................................................... 
Siedziba …………………………………………………..……………………………………   
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………....   
REGON …………………………………………………………….…………………………..   
NIP ……………………………………………………………………………………………   
Tel /FAX.......................................................................................................................................   
e-mail ……………………………………………………………………………………………   
adres strony internetowej ……………………………………………(wykonawca podaje te dane, które posiada)   
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2022 do Zespołu 
Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 
Otwock oferujemy wykonanie zamówienia, na dostawę 33 000 litrów oleju opałowego lekkiego w 
cenie:   
a. Cena netto producenta opublikowana na jego stronie internetowej www………….14.01.2022 r. 
wynosi…………………..zł.   
b. Marża(+) /lub/upust(-) * stała/y w wysokości…………………………….zł.   
c. Cena netto …………………………………zł. d. Podatek VAT w wysokości(……….%)………………………zł.   
e. Ogółem cena brutto za 1 litr oleju Wykonawcy wynosi (pkt. c + pkt. d) ……………………….zł. 
Wyliczenie wartości ofertowej:   
Netto ( pkt c x 33 000)………………………………………………………………………. Plus podatek VAT w wysokości 
………………..% co daje kwotę:   
Brutto(netto plus podatek VAT) ………………………………………………….. słownie …………………………………….. 
Ponadto:   
1. Oświadczam, że przez cały okres realizacji zamówienia przyznajemy Zamawiającemu stałą 
marżę/lub/stały upust w wysokości * ……… należności netto za litr oleju opałowego po dziennej cenie 
sprzedaży obowiązującej u producenta w dniu dostawy.   
2. Wysokośd marży/upustu nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.   
3. Oświadczam, że producentem zaoferowanego przez nas oleju opałowego lekkiego 
jest……………………………………………………………………………………… 
4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia niniejszej oferty;   
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. 30 dniowy 
termin płatności od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.   
6. Oświadczam, że sprzedawany przez nas olej będzie zgodne z Polskimi Normami Jakościowymi.   
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu   
.........................................                                                            .................................................................   
miejscowośd, data                                                                         Podpis i pieczęd osoby uprawnionej 
                                                                                                  do  występowania w imieniu  Wykonawcy 
*niepotrzebne skreślid 



 

 


