
Załącznik nr 1 

 

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A 
 
 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12 

29-120 Kluczewsko 

 

Podmiot składający: 

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

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

( nazwa oferenta ) 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 196 000 euro na zadanie pn. 
 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy 

Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku, w 

ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Komornikach, w ilości do 

25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2013/2014” 

 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Jednostka 

miary 

Cena hurtowa 

producenta netto 

(zł/1ltr)na dzień 16 

października 2013r. 

przyjęta do celów 

oceny oferty 

Upust (U) 

netto zł/1 ltr 

Cena 

sprzedaży 

netto zł/1 ltr 

VAT 

Cena 

ofertowa 

brutto zł/1 ltr 

Olej 

opałowy 

lekki 

Q Ch U 
Cs = Cn +Msprz. 

- U 
% zł Csb = Cs + VAT 

1 ltr       

 
 

Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ………….……...zł za 1 litr oleju 

opałowego lekkiego. 

(Wskazany upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty 

wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową) 

 



1. Zobowiązuję się podjąć wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty złożonego 

telefonicznie zamówienia, potwierdzonego następnie w formie pisemnej i przesłanej w wersji 

elektronicznej lub faksem Wykonawcy. 

2. W przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację dostaw będzie: 

........................................................................, tel. ..................................................... . 

3. Oświadczam, że marża dostawcy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczam, iż Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od  ostatecznego 

terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, iż zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekty umów 

zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umów na 

warunkach wynikających ze wzorów, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty należności z tytułu wykonania umów wg składanych 

przeze mnie faktur należy przelewać na rachunek bankowy w 

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

 nr konta  

                          

 

8. Podmiot jaki składa ofertę tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą /spółka 

cywilna/ spółka jawna/ spółka partnerska/ spółka komandytowa/ spółka komandytowo – akcyjna/spółka z 

o.o./ spółka akcyjna.* 

 

 

 

 

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

           (miejscowość, data)                                                                                                                    Podpis 

                                                                                                                                  (osoba upoważniona do reprezentowania oferenta) 

             

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 



 
 

Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej 196 000 euro na zadanie pn. 
 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy 

Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości 

do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do 

kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2013/2014” 
 

 

Nazwa oferenta: 

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

Adres: ........................................................................................................................................... 

NIP:........................................................................................................ 

Nr tel.: ....................................................................  

Nr faxu: ............................................................................... 

 
 
 
Oświadczam zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz 

.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), że: spełniam wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP. 
 
 

 

 

 

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                                                  (podpis oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej 196 000 euro na zadanie pn. 
 
 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy 

Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości 

do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do 

kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2013/2014” 
 

 

 

Nazwa oferenta: 

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

Adres: ........................................................................................................................................... 

NIP:............................................................................................................................................... 

Nr tel.: .................................................................................  

Nr faxu: ............................................................................... 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i 

sytuacji wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity). 
 
 
 
 
 

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

  (miejscowość i data)                                                                                    (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy 

Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości 

do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do 

kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2013/2014” 
 

prowadzonym przez GMINĘ KLUCZEWSKO  
oświadczam, że 

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*.  

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej. 

 
 
 
 
__________________ dnia _________ 
 

 
 
_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY  
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić. 
 


