
                                                                                                                            

FORMULARZ OFERTY 

                                     
Przedmiot zamówienia 
 

 
Sukcesywna dostawa oleju opałowego  

do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 
w Płocku 

 
Zamawiający 

Gmina – Miasto Płock, 09-400 Płock, 

 pl. Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712 – Miejskie 
Przedszkole nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8 

 
Wykonawca  

 
 
 

 

cena bazowa (CB)  

podstawowa, publikowana na stronie 
internetowej cena hurtowa netto z dnia 
15.12.2020r. godzina 1200 na nalewaku 
autocysterny w PKN ORLEN S.A. za 1 m³  

w temp. referencyjnej 150C, 
  

 
 
 
 

………......................... 

marża  lub upust wykonawcy,, jeżeli 
wykonawca nie stosuje marży lub nie 
udziela rabatu wpisuje wartość „0”, marża 
lub upust wykonawcy powinna być 
wyrażona kwotowo, do dwóch miejsc po 
przecinku 

 
 
 

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

Podatek VAT (stawka podatku) 
 

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

Cena brutto dostawy 1 m³ oleju 

 
 

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

 
Termin realizacji zamówienia: 
 

 
od 01-01-2021 r. do 31-12-2021r. 

 

 
Termin związania ofertą 

 

 
30 dni 

 
 
Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy 
na podstawie odpowiednich 
dokumentów 

 

1. ..................................................................................... 

2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

 

 

 



 
1. Oświadczamy, że cena brutto dostawy 1 m³ oleju niniejszego formularza zawiera 
wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym o wartości 
do 30 000 Euro  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niego  zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr  2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości do 
30 000 Euro. 
4. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 
natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w  dziale XI 
ogłoszenia o postępowaniu.  
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczącej Wykonawcy/zwycięzcy postępowania 

niezbędnych do ogłoszenia wyniku zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na   
w trybie przetargu pn sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego 
grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w okresie od 01 stycznia 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2020,poz. 1896.) 
prowadzony jest rachunek VAT. 
10. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczą go 
ust. 7 i 8.  
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
11. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych  
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę  
15 000,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą 
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata 
nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
 
 
12. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
1)  ......................................................................................................................................  
2)  ......................................................................................................................................  
3)  ......................................................................................................................................  
 
13. Oferta zawiera  ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........  do nr .......... 

 
 
*  niepotrzebne skreślić 
 

 
data: ..................................                                   
 
 
                                                  
                                .……………………………………………………………………………. 

                          (podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy)                                                                                                             


