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Załącznik nr 1 

 

........................................................                                                     ………………………….. 
           (Nazwa i adres oferenta)                                                                            miejscowość i data

      
           
     

                                                              OFERTA 

     

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu  
 

 

podejmujemy się realizacji sprzedaży oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej będących przedmiotem zapytania 
 

Cena brutto za 1 litr oleju napędowego (ON) z dystrybutora na dzień…………...         

(potwierdzona wydrukiem z systemu oferenta załączonym do oferty) 
 

......................zł/1 litr       słownie : ................................................................... w tym podatek  

VAT  w wysokości  .........  %   równy  ...............  zł.  

Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania wynosi: ……% 

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

 

I. Cena brutto za 1 litr ON (jw.)  …..…zł.  x 11.500 litrów ON =  cena brutto ….….. zł. 

 

Cena brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) z dystrybutora na dzień ……………. 

(potwierdzona wydrukiem z systemu oferenta załączonym do oferty) 
 

......................zł/1 litr       słownie : ................................................................... w tym podatek  

VAT  w wysokości  .........  %   równy  ...............  zł.  

Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania wynosi: ……% 

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

 

II. Cena brutto za 1 litr Pb 95 (jw.) ………zł.  x 4.200 litrów Pb 95  = razem cena brutto 

….………...... zł. 

 

RAZEM SUMA ( tj. poz. I + poz. II):……………….……………..zł. brutto 
(sposób obliczenia kwoty: razem cena brutto za olej napędowy tj. poz. I + razem cena brutto za benzyna bezołowiowa 

Eurosuper 95 tj. poz. II = razem suma całościowa) 

 

Oświadczam (y), że stacja benzynowa, którą reprezentuję znajduje  się na terenie Miasta 

Nowy Targ, w odległości: ………km od siedziby Zamawiającego. 
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1. Osoby uprawnione do podpisania umowy – stanowisko 

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

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

2. Oświadczam(y), że oferowany olej napędowy i benzyna bezołowiowa jest wysokiej 

jakości i w przypadku wyboru naszej oferty przez cały czas dostaw w sprzedaży będzie 

wysokiej jakości. Na życzenie Zamawiającego dostarczę dokument potwierdzający 

jakość sprzedawanego paliwa. Gwarantuję, że w przypadku wyboru naszej oferty 

i podpisania umowy olej napędowy i benzyna bezołowiowa będą stale i na bieżące 

dostępne.  

3. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze wzorem umowy oraz warunkami zapytania 

ofertowego. 

4. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową.  

5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego, na warunkach proponowanych we wzorze 

umowy dołączonym do ogłoszenia. 

6. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 

7. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem, wszelkich oświadczeń, 

zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli zamawiający zażąda 

w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia. 

8. Oferta jest zszyta, została złożona na .......... stronach kolejno ponumerowanych. 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) ................................................................ 

2) ................................................................ 

3) ................................................................ 

                          

 

 

                                                                           ......................................................
       upełnomocnieni przedstawiciele oferenta 

 


