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Pieczęć dostawcy                   Nowy Targ  …..12.2010r. 
 

Oferta na dostawę  
oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 dla  

Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji  w Nowym Targu 
  
Stosownie do zapytania na dostawę: oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 
95 podejmujemy się tankowania pojazdów ZGZiR w naszej stacji paliw znajdującej się                            
w: ........................................................................................................................ w okresie od 
01.01.2011r. do 31.12.2011r. w ilości około:  
 1.000 litrów/miesiąc - olej napędowy Ekodiesel, 
 300 litrów/miesiąc - benzyna bezołowiowej Eurosuper 95    
w godzinach 7.00 - 15.00.  
W miesiącach styczeń, luty, marzec i grudzień zapewniamy olej napędowy zimowy o zawartości 
siarki do 25 mg/kg. 

 
Ilość oleju 

napędowego w okresie 
od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2011 r. 

Cena 1 litra netto oleju 
napędowego Ekodiesel w 

PKN Orlen w dniu 
15.12.2010r. o godz. 11.00 

Stała kwota 
marży 
w zł/l 

Cena 
jednostkowa 

1 litra netto oleju 
napędowego 

 
 
Wartość netto w zł 

Około                
 12.000 l  

   
 

 

Wartość  netto .......................  zł (słownie ........................................................................zł) plus 
podatek VAT w wysokości ..................... zł Wartość brutto .......................zł (słownie 
..................................................................................................................................................zł) 
 

Ilość benzyny 
bezołowiowej 

Eurosuper 95 w 
okresie 

od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2011 r. 

Cena 1 litra netto 
benzyny bezołowiowej 
Eurosuper 95  w PKN 

Orlen w dniu 
15.12.2010r. o godz. 11.00 

Stała kwota 
marży 
w zł/l 

Cena 
jednostkowa 
1 litra netto 

benzyny 
bezołowiowej 
Eurosuper 95 

 
 
Wartość netto w zł 

Około                
 3.600 l  

   
 

 

 
Wartość  netto .......................  zł (słownie ........................................................................zł) plus 
podatek VAT w wysokości ..................... zł Wartość brutto .......................zł (słownie 
..................................................................................................................................................zł) 
                                                                         

1. Oświadczamy, że oferowane paliwo jest wysokiej jakości i w przypadku  wyboru naszej oferty  
przez cały czas dostaw  w sprzedaży będzie wysokiej jakości. Dostarczane paliwo spełnia 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U Nr 221 poz. 1441) oraz być zgodne z normą PN 
EN 590:2005(U).  

2. Na życzenie Zamawiającego dostarczamy dokument potwierdzający jakość sprzedawanego paliwa. 
Gwarantujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty i podpisania umowy olej napędowy i benzyna 
bezołowiowa będą stale i na bieżąco dostępne. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 

5. Przyjmujemy warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.  
 

 
 
 
…………………….                                   ..................................................................................                                   
Data                                                                                    Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania dostawcy 


