
Załącznik nr 1 
do SIWZ

………………………….  Chełm, dnia ……………… 
r.
(pieczęć Wykonawcy)
                                                                                                     

Sąd Rejonowy 
w Chełmie
Al. I AWP 16
22-100 Chełm

 Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i  w nawiązaniu do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia ….. 2012r. w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne (znak: ZP-PN-1/12)  na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Sądu Rejonowego w 
Chełmie składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ: 

Oferujemy wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia zgodnie z wymaga-
niami SIWZ, za cenę :

Opis przedmiotu 
zamówienia

Szacunko-
wa Ilość w 
litrach

Cena hurto-
wa produ-
centa netto 
(zł/litr)
na dzień 
otwarcia 
ofert

marża (M)
lub
upust (U)

zł/litr

Cena
sprzedaży

zł/litr

VAT Cena 
sprzedaży 
brutto

zł/litr

Wartość brut-
to (cena
ofertowa)

zł

Q Ch M U
Cs=Ch+M
lub
Cs=Ch-U

% zł Csb=Cs+VAT W=QxCsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Olej opałowy lekki
…………………….
nazwa oferowane-
go oleju opałowe-
go lekkiego

11.750

Cena oferty:

Wartość oferty brutto: …………………….. zł  
słownie: ………………………………………………...

Zamówienie wykonamy w czasie określonym w umowie. Umowa wygaśnie przed upływem 
wymienionego terminu w przypadku wcześniejszego zakupu maksymalnej przewidywanej ilo-
ści oleju lub, jeżeli Zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie za-
mówienia.

Oświadczam, że proponowany wyrób posiada deklarację zgodności z Polską Normą oraz po-
siada świadectwa jakości.

O F E R T A



Oświadczam, że zapoznałem się z informacją i akceptuję, iż podana w specyfikacji ilość oleju 
opałowego jest maksymalna i Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji 
umowy pełnej ilości zamawianego oleju.
Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczany, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 
………….. * niniejszej oferty, (której częścią są wszelkie załączniki do niej) wszelkie informacje 
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązu-
jemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, 
miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
...

Ofertę wraz z załącznikami złożono na ……. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ……. do nr ……. . 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (zszyte z ofertą i ułożone w n/w ko-
lejności):
1. …………………………………………………………………… str. ……….
2. …………………………………………………………………… str. ……….
3. …………………………………………………………………… str. ……….
4. …………………………………………………………………… str. ……….
5. …………………………………………………………………… str. ……….
6. …………………………………………………………………… str. ……….
7. …………………………………………………………………… str. ……….
8. …………………………………………………………………… str. ……….

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o 
zwracanie się do:

Imię i nazwisko ..................................................., tel. ....................., fax ..............................

.................................. , dnia ........................ 2012 r.
      Miejscowość                                                                                       

 

  

…………………………………………...
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* wpisać numery stron , które chce się zastrzec przed ogólnym dostępem 


