
 

Załącznik nr 1 
.................................................. 

pieczęć oferenta 

                                                            Znak sprawy 

 
O F E R T A 

na wykonanie usługi: 
„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa (ON, benzyna bezołowiowa 95) w ilości 
35,000 l. ON i 1600 l. benzyny bezołowiowej 95 wraz z możliwością 
bezgotówkowego zakupu materiałów eksploatacyjnych do samochodów( płyn do 
chłodnic, olejów, płyn do spryskiwaczy, wycieraczek, itp.) w okresie 20.06.2017 r. 
do 31.12.2017 r. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy i nie wnosimy do nich 
Zastrzeżeń, jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania Umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  
Ceny paliwa będą się zmieniać zgodnie ze zmianami cen detalicznych netto na tablicy 
ogłoszeń cen Wykonawcy. 
(podwyżka, obniżka).  
 
Od obowiązujących na dzień tankowania detalicznych cen netto paliw odliczamy stałą 
marżę detaliczną od cen obowiązujących w punkcie dystrybucyjnym naszej stacji paliw – 
Sulęcin  w wysokości : ………………………….. 
 
dla oleju napędowego  -  , 
 
dla benzyny bezołowiowej  -  
 
 oraz składamy niniejszą ofertę. 
 

I. Średnia cena netto oleju napędowego ON w ciągu ostatniego miesiąca przed 
dniem złożenia niniejszej oferty wynosiła: 

 
- cena netto: ................... zł/1 l. (słownie..........................................................................) 
 
- podatek VAT: .................zł (słownie .........................................................................) 
 
- cena brutto: ..................zł/1 l. (słownie .........................................................................), 
 
po upuście: 
[…] 
 
 

Średnia cena netto benzyny bezołowiowej 95  w ciągu ostatniego miesiąca przed dniem 
złożenia niniejszej oferty wynosiła  

- cena netto: ....................zł/1 l. (słownie .........................................................................) 
 
- podatek Vat: .................zł. (słownie .........................................................................) 
 
- cena brutto: ..................zł/1 l (słownie .........................................................................), 
 



po upuście: 
[...] 
 
 
W załączeniu przedstawiamy zestawienie średnich cen obowiązujących w ciągu 
ostatniego miesiąca. 
 
V. Tankowanie odbywać się będzie w naszym punkcie dystrybucyjnym w  
 
ul……………………………………………………………………….............. 
 
VI. Tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo. Należność będzie pokrywana przez 
Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę z dołączonymi 
dokumentami (oryginałami) potwierdzającymi ilość zakupionego paliwa. 
 
Forma płatności – przelew. 
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
 
VII. Złożoną ofertą pozostajemy związani 30 dni od dnia składania ofert. 
 
 
miejsce i data        

 pieczątka i podpis osoby 
upoważnionej 

 


