
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
Znak sprawy:  ZP.26.9.2017 
 

Załącznik nr 1 

Zamawiający: 
Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej 

Zochcinek 42 

27-500 Opatów  

 
Wykonawca: 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej                 

w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                       

w Nieskurzowie Nowym od 01 stycznia 2018 roku  do 31 grudnia 2018  roku  Oferujemy dostawę 

oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1                        

w temperaturze referencyjnej +15oC obliczonej na podstawie ceny producenta obowiązującej na dzień 

14.11.2017 r. (data ogłoszenia przetargu), opublikowanej na jego stronie internetowej z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów dostawy (w tym kosztów transportu, załadunku i rozładunku), upustów, rabat i marż 

oraz należnych podatków: 

- Cena brutto dostawy 1 litra oleju opałowego -  .......................... zł. 

Słownie: ........................................................................................................................................................................................... , 

Należny podatek od towarów i usług /VAT/ wynosi  .............................. %. 

- Cena netto dostawy 1 litra oleju opałowego -  .............................. zł. 

Słownie: ........................................................................................................................................................................................... , 

1. Podana cena może ulec zmianie w przypadku udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego 

wprowadzonej przez producenta i opublikowanej na jego stronie internetowej. 

2. Oferowana cena może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany 

ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji i dostawy. W takim 

przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy              

a ceną producenta obowiązującą w dniu 14.11.2017r. opublikowaną na jego stronie internetowej. 

3. Stały upust ........................ podany w zł brutto  za 1 litr oleju (wartość oceniana). 

4. Liczba godzin na dostawę .......................... (wartość oceniana). 

5. Producent oferowanego oleju opałowego który będzie dostarczany do Domu Pomocy Społecznej                    

w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej                         

w Nieskurzowie Nowym: 

/nazwa i adres oraz adres strony internetowej producenta/ 
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem realizacji zamówienia, SIWZ, projektem umowy oraz 

wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz uznajemy się za 

związanych określonymi w nich warunkami. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od  dnia 01 stycznia 2018 r. umowy do  31 

grudnia 2018 r. 

*Termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia  dla Domu Pomocy Społecznej  w Zochcinku może wygasnąć wcześniej – 

zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt  1. Ustawy Pzp. Umowa z DPS w Zochcinku zostanie wcześniej zakończona, w terminie 

przyłączenia do sieci gazowej. Przewidywany termin przyłączenia 30 września 2018 r. szacunkowa wartość zamówienia została 

ustalona do września 2018 r. 

8. Oświadczam, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone  w akceptowanym przez 

nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym  w SIWZ tj. 30 dni. 

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Informuję, iż informacje składające się na ofertę a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                              

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, zostały wraz z uzasadnieniem wymaganym art.8 

ust.3, oddzielnie spięte i oznakowane „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

12. OŚWIADCZAMY w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty prowadzi / nie 

prowadzi*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie 

wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość, wartość bez podatku), 

zgodnie z zał. Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy. *) (towary i usługi 

wymienić w osobnym załączniku do oferty) 
Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                 ………………………………………… 

(podpis) 


