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Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Wykonawca: 

 

 

……………………………………………….….. 
                       Pieczęć Wykonawcy 

Formularz oferty 
dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. 

ul. Przemysłowa 11 

97-400 Bełchatów 

 

Ja / my niżej podpisani: 

................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz 

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

................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kraj: ……………………………… 

REGON: ………………………… 

NIP: ………………………………. 

Tel.: ………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

ubiegając się o udzielenie zamówienia pn. Dostawy oleju napędowego prowadzonego w trybie 

przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o. o., załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 

01.06.2015 r. 

1. Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ na 

następujących warunkach: 

1.1. Oferowany upust upust/marża*) [zł/l]: …….…….. 

1.2. Wartość oferty brutto wynosi: 

…………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki ……. % 
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Wartość oferty netto wynosi: 

…………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) 

wartość podatku od towarów i usług (VAT): 

…………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) 

zgodnie poniższym zestawieniem cenowym: 

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. 

Rodzaj transportu: autocysterna 

Miejsce dostawy: ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów 

Wielkość zamówienia: do 180.000 litrów 

Lp. Wyszczególnienie Dla obj. 
1 l 

1. Średnia cena netto [zł] oleju napędowego EKODISEL ORLEN o EURODISEL 
LOTOS Grupa LOTOS z dnia 03.06.2021 r. 

4,11 

2 Upust / Marża*)  

3 Jednostkowa cena netto (poz. 1 – poz. 2) [zł]  

4 Stawka VAT [%]  

5 Wartość podatku VAT [zł]  

6 Jednostkowa cena brutto (poz. 3 + poz. 5) [zł]  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 

wszystkie zawarte w niej warunki. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia ……………………………………………. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SWZ 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z przedstawionym wzorem, na warunkach w nim określonych. 

6. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować sukcesywnie, w postaci pojedynczych dostaw, 

na pisemne (e-mail, fax) zamówienie Zamawiającego, składane z 24-godzinnym wyprzedzeniem, 

określające ilość oleju napędowego, który ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz 

żądany termin dostawy. 

7. Wyrażamy zgodę na 30-dniowy termin płatności od daty dostawy, po dostarczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**) 

9. Składamy ofertę na ………….. stronach. 

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty 

10.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….…………..……………………….…………………………………………………………………………………… 
                                       (miejscowość, data)                                                  (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Informacja dla Wykonawcy 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany 

Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 

podpisującą ofertę. 

*) Niepotrzebne skreślić 

**) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 


