
 

Załącznik nr 2 do SIWZ
WORD/DO/2300/1/17

Formularz ofertowy

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  w  procedurze  przetargowej  prowadzonej  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na „Dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Łodzi” przedkładamy niniejszą ofertę 

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź 

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2: 
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu 
Adres e-mail

4. OŚWIADCZENIA 
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

4.1. zapoznałem(liśmy)  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia (w  tym  
ze  wzorem  umowy)  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  przyjmuję(emy)  warunki  
w niej zawarte;

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

4.3. w  przypadku  uznania  mojej(naszej)  oferty  za  najkorzystniejszą  zobowiązuję(emy)  się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu], / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]3;

4.5. nie  uczestniczę(ymy)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu
udzielenia niniejszego zamówienia;

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu

1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
2  Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia  wskazują  dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja. 
3 niepotrzebne skreślić



 

terminu złożenia ofert;
4.7. wykonam(y)  przedmiot  zamówienia  w  terminie  określonym  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia i we wzorze umowy
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
4.9. oświadczam, że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne i

zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełna  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,

4.10. zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia
1
2

5. CENA OFERTY
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie
ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień

do SIWZ oraz zmiany jej treści,
5.2. informuję(emy),  że  wybór  mojej  (naszej)  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania

u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  w związku,  z  czym wskazuję  (emy)  nazwę
(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT(wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca
2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2016  r.  
poz. 710 ze zm.))

Tak,(jeśli  tak,  proszę  wskazać  nazwę  i  wartość  bez  kwoty  podatku  VAT
towaru/usługi………………………………………………………………………..

Nie

* Uwaga  niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie
przez  zamawiającego,  jako  informacja  o  tym,  że  wybór  oferty  wykonawcy  nie  będzie prowadzić  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego

5.3. cena mojej (naszej) oferty wynosi: 

(Wartości brutto za 1 (jeden) dm3 paliwa na dystrybutorze Wykonawcy wskazane w Załączniku
2a winny być podane wg stanu na dzień 9.02.2017 r. – wskazanie ceny z określonej daty służy
zapewnieniu porównywalności złożonych ofert)

Oferuję  wykonanie  zamówienia  pn.„Dostawa paliwa  do pojazdów  Wojewódzkiego  Ośrodka
Ruchu  Drogowego  w   Łodzi” zgodnie  z  załączonym  Arkuszem  cenowym,  za  cenę  brutto:
…………….................................……………..PLN

[Wykonawca  załącza  do  oferty  wypełniony  i  podpisany  przez  osobę/osoby  uprawnione  Arkusz
cenowy jako wydruk ze  wzoru (stanowiącego Załącznik  nr  2a do SIWZ)  przygotowanego przez
zamawiającego w formie pliku arkusza kalkulacyjnego]



 

5.4. wysokość rabatu

Wysokość  rabatu  (%)  Etyliny  95  Pb  i  oleju
napędowego (ON)

..................................................% **

** stały rabat za 1 litr  (etyliny Pb 95 i  oleju napędowego ON)- wysokość rabatu podlegająca
ocenie

5.5. średnia odległość między placem manewrowym Zamawiającego a stacją paliw Wykonawcy     

5.5.1 przy ul. Smutnej 28 

Oświadczamy, że posiadamy stację paliw znajdującą się w Łodzi przy ul. ..........................................

a).  odległość  od  placu  manewrowego  Zamawiającego  (ul.  Smutna  28  w Łodzi)  do  stacji  paliw
Wykonawcy wynosi ......................km

b). odległość od stacji paliw Wykonawcy do placu manewrowego Zamawiającego (ul. Smutna 28 
w Łodzi) wynosi ..........................km

 c).  średnia  odległość  od  placu  manewrowego  Zamawiającego  do  stacji  paliw
Wykonawcy ..............................km (suma pozycji pkt 5.5.1 lit. a i pkt. 5.5.1 lit. b podzielona  przez
2) ***

5.5.2 przy ul. Maratońskiej 102a 

Oświadczamy, że posiadamy stację paliw znajdującą się w Łodzi przy ul. ..........................................

a). odległość od placu manewrowego Zamawiającego (ul. Maratońska 102a w Łodzi) do stacji paliw
Wykonawcy  wynosi ..............................km

b).  odległość  od  stacji  paliw  Wykonawcy  do  placu  manewrowego  Zamawiającego  
(ul. Maratońska 102a w Łodzi)  wynosi..............................km

 c).  średnia  odległość  od  placu  manewrowego  Zamawiającego  do  stacji  paliw
Wykonawcy ..............................km (suma pozycji pkt 5.5.2 lit. a i pkt. 5.5.2 lit. b podzielona  przez
2) ***

*** średnia odległość ofertowa -  odległość podlegająca ocenie

6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):
……………..………………………….      str. nr…….
……………..………………………….      str. nr…….
……………..………………………….      str. nr…….
……………..………………………….      str. nr…….

……………… ……………………………………..

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)


