
Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

Zamawiający: 
Gmina Więcbork 
ul. Mickiewicza 22 
89-410 Więcbork 

 
Wykonawca: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
   (pełna nazwa, adres) 
 
 
………………………………………………… 
  (adres e-mail oraz ePUAP) 

 
FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem  
i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork  
 
składamy niniejszą ofertę.  
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia za cenę brutto (z uwzględnieniem stałego upustu):  

 
……………………………………………………... zł 

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

 

asortyment 

 
 

cena jednostkowa 
brutto (1 litra) 

producenta  
 

…………………………… 
(nazwa producenta) 

 oleju opałowego  
w złotych na dzień  

29.12.2021 r.  

planowana ilość 
paliwa w litrach 

 
 
 
 

wartość  brutto 
 
 
 

 (należy pomnożyć 
kwotę z poz. 2 przez 

ilość z poz. 3) 

upust w złotych 
od ceny 

jednostkowej  
brutto  
z dnia 

29.12.2021 r. 

 
 
 

upust  
od ilości itrów 

 
 
 

(należy pomnożyć 
kwotę z poz. 5 przez 

ilość z poz. 3) 

 
 

wartość 
zamówienia 

brutto 
pomniejszona              

o upust 
 

(od kwoty z poz. 4  
należy odjąć kwotę  

z poz. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Olej 
opałowy  62 000      

Oferowany stały upust od ceny brutto 1 litra oleju opałowego  
(należy podać stały upust procentowy) 

 
……………………… % 

 

WARTOŚĆ zamówienia brutto – z uwzględnieniem upustu (wartość netto + kwota VAT):   …………………………………………………… 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 



Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  

4. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że: 

 zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:  
1) nazwa Podwykonawcy (o ile jest już znany): ……………………………………………………………………… 

część zamówienia powierzona do realizacji: ……………………………………………………………………… 
2) nazwa Podwykonawcy (o ile jest już znany): ……………………………………………………………………… 

część zamówienia powierzona do realizacji: ……………………………………………………………………… 

 nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.  
5. Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim 

przedsiębiorstwem   (niepotrzebne przekreślić)
 

6. Oświadczamy, że jesteśmy /nie jesteśmy czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług 
VAT    (niepotrzebne przekreślić) 

7. Oświadczamy, że rachunek bankowy nr: _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszego zamówienia i służy do 
rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W związku z wystąpieniem 
takiego przypadku w ofercie, Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                           

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; TAK/NIE (niepotrzebne przekreślić)  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; ..................................................... 
............................................................................................................(nazwa - rodzaj) 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku;........................................... (wartość towaru lub usługi)  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie; ...................................................... (wskazanie stawki podatku VAT).  

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia: 
 
a) ……………………………………………………………………………… 
  
b) ………………………………………………………………………………  
 
c) ………………………………………………………………………………  
 
d) ………………………………………………………………………………  
 
 
………………………………………………                  …………………………………………………………… 
                   miejscowość, dnia                                                       podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 


