
 

 

Nr sprawy: ZP.271.6.2020                                                                    
 
 
 
 
………………………………………                                                                                        
(pieczęć oferenta) 

………………….... 
                                                                                                  Miejscowość i data 

 
Gmina Bałtów 

     Bałtów 32, 27-423 Bałtów 

 

FORMULARZ OFERTY DODATKOWEJ 

Nawiązując do wezwania do złożenia oferty dodatkowej, nr sprawy: ZP.271.6.2020, 

 pn. Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków składamy 

niniejszą ofertę: 

 

Dane dotyczące  Wykonawcy: 
 
 
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

…………….……………………………………………… 

 
REGON: …………………............       NIP: …………………………………......  
 
Numer telefonu: .……/ ……………………    
 
    Numer faksu: .…/ .................................... 
 
Adres kontaktowy email: …………………………………………… 
 
       1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy  cenę:  
 

a) Cena za jeden litr oleju napędowego (cena hurtowa oleju w rafinerii PKN ORLEN na  

dzień ogłoszenia przetargu w BZP), tj. …………… zł netto  

Uwaga: w przypadku, gdy na stronach internetowych producenta oleju napędowego 
nie podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju 
przed dniem ogłoszenia przetargu (ewentualnie załączyć cennik np. wydruk ze strony 
internetowej). 

b) Upust za jeden litr oleju napędowego od ceny netto  producenta:   
upust ………….. zł, (jest stały i będzie obowiązywał przez cały czas  trwania 
umowy). 

c) wartość dla całego zamówienia: 



 

 

40 000 litrów x  (a - b)  = …………….…zł (wartość zamówienia netto)+ podatek 

VAT ……%      ……………………zł 

Wartość (cena) zamówienia brutto razem = ………………….……. zł ( brutto 

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

 
TERMIN DOSTAWY* 
(waga kryterium: 40%) 

* Dopuszczone przez Zamawiającego terminy realizacji dostaw wynoszą: 1,2,3 lub 4 dni. 
 
 
UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał od 
zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku  
z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że  podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny. 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
(czytelny podpis lub podpisy  i pieczęć osoby 
(osób)  uprawnionej(ych) do reprezentowania) 

 
2.  Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.  
3.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
4.  Warunki płatności będą zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 
5.  Oświadczamy, że: 

 1) olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym 
      świadectwem legalizacji, 

 2) jesteśmy gotowi do przystąpienia do dostawy i jej realizacji w terminie określonym  
     w SIWZ, 

 3) dostawy realizowane będą sukcesywnie etapami w terminach i miejscu wskazanym 
     przez Zamawiającego, 

 4) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej  
     zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania  
     niniejszej oferty, 

 5) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 
     zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
     umowy na warunkach w niej określonych, w terminie i miejscu wskazanym przez  
     Zamawiającego. 

 6) zobowiązujemy się do dokumentowania cen producenta za 1 litr w dniu rzeczywistych    
     dostaw. 

 

Termin w którym każdorazowo nastąpi realizacja dostaw oleju opałowego 
licząc od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
 

……… dni 



 

 

7) Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy bez udziału*/z udziałem* 
        podwykonawców: 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(jeśli dotyczy wpisać zakres) 

6. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SIWZ. 

7. Zastrzeżenie oferenta. 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem.* 

* zaznaczyć właściwe. 

9. 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 publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

 

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

 

 

 

 

 

 

...................................................... 
(czytelny podpis lub podpisy  i pieczęć osoby 

(osób)  uprawnionej(ych) do reprezentacji) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


