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        ZAŁĄCZNIK  NR 1 

 
 

 

 

 

       ……………….dnia…………………… 

Nazwa Wykonawcy …………….. 

Adres Wykonawcy………………. 

Powiat…………………………… 

Województwo…………………… 

 
 

OFERTA 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: zakup oraz dostawę 
oleju opałowego  w roku kalendarzowym 2012 dla Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim  
           

Oferujemy dostawy oleju opałowego lekkiego produkowanego przez 

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

/nazwa producenta/ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na zasadach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za następujące cenny 

brutto : 

UWAGA !  Przed wypełnieniem poniższej tabeli należy zapoznać się z 
wymaganym sposobem sporządzenia oferty i obliczenia ceny oferty opisanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

1. Wartość brutto dla całości zamówienia należy obliczyć w następujący sposób : 

cena sprzedaży brutto za 1 litr x 55.000 litrów. 

2. Cenę hurtową brutto producenta za 1 litr oleju opałowego należy obliczyć na 

podstawie cen hurtowych producenta [cennik oleju opałowego ze strony 

internetowej producenta] z dnia 02.12.2011r. na godzinę 12.00, po zaokrągleniu 

do drugiego miejsca po przecinku + podatek VAT 23%. Ceny te będą podstawą 

późniejszych zmian cen – zgodnie z umową. 

Należy  dołączyć do oferty dokument potwierdzający hurtową cenę producenta 

oleju opałowego obowiązującą w dniu 02.12.2011r. na godzinę 12.00 tj. wydruk 

cennika oleju opałowego ze strony internetowej producenta. 

3. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy stanowi różnicę między ceną sprzedaży 

brutto za 1 litr oleju podaną przez Wykonawcę dla Zamawiającego a hurtową ceną 

brutto producenta za 1 litr oleju opałowego z danego dnia. Wskaźnik kalkulacji 

ceny Wykonawcy jest wielkością stałą, niezmienną w całym okresie realizacji 

umowy. 

4. Cenę sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego należy obliczyć w następujący 

sposób : hurtowa cena brutto producenta z dnia 02.12.2011r. za 1 litr oleju 

opałowego + wskaźnik kalkulacji ceny brutto Wykonawcy za 1 litr oleju. 
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Nazwa 
artykułu 

Planowana ilość 
zamówienia w 

litrach 

Cena hurtowa brutto 
producenta za 1 litr oleju 

opałowego z dnia 

02.12.2011r. na godz. 
12.00, po zaokrągleniu do 

drugiego miejsca po 
przecinku 

Cena sprzedaży za 
1 litr oleju 

opałowego z dnia 

02.12.2011r. 

Wskaźnik 
kalkulacji ceny 

brutto za 1 litr 

oleju opałowego 
kolumna (d-c) 

Wartość dostawy 
brutto (zł) 

Kolumna (b x d) 

a b c d e f 

Olej 

opałowy 

55.000     

 

     

Cena sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego słownie (wartość kolumny d) 

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

 
Całość zamówienia brutto słownie (wartość kolumny f) 

 
…………………………..…………………………………………………… 
 
 
 
5. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2012 r. do  31.12.2012 r. 

6.  Warunki płatności  - zgodnie z umową. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane 

dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………… 

          (podpis osoby upoważnionej) 


