
 
Zał.nr1 

 
………………………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy (nazwa, adres 
nr telefonu, nr faksu)                                                 

OFERTA 
 

 

Zespól Szkół 

im. ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie 
 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego 

lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji 

budynków, lokali i obiektów użytkowych” oferujemy wykonanie przedmiotowego 

zadania w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SWZ) za 

łączną cenę ........................................zł brutto, (słownie: ..................... 

...............................................................................................zł, tj. w szczególności: 

 
Lp. 

 
Nazwa jednostki 

Ilość 
(w litrach) 

Cena netto  
za litr 

Stały upust 
od ceny 
netto * % 

 

Cena 
brutto 
za 1 litr 

 
 

 

Wartość  
zamówienia         

(ilość  x cena jedn.  
brutto) 

1. Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Bychawie 

5 000 
    

2. Zespół Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie 

120 000 
    

3. Zespół Szkół Zawodowych im. 
Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie 

50 000 
    

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczego w Bystrzycy 

38 000 
    

5. Dom Dziecka Oficyna  w Woli 
Gałęzowskiej 

8 500     

6. PUP Lublin filia Bychawa 6 000     

  227 500     

 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO: 

 

 
2. Termin jaki oferuje nasza firma na realizację zamówienia od zgłoszenia telefonicznego 

lub za drogą elektroniczną wynosi: ……….dzień/dni. 

 3. Oferujemy termin płatności faktur wynoszący ….. dni od daty doręczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

 4. Gwarantujemy, że dostarczony olej opałowy spełnia wymagania jakościowe określone 

w obowiązujących przepisach prawa.  



5. Dostawy oleju zobowiązujemy się realizować sukcesywnie w  terminie do 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnienie tych warunków  

7 Oświadczamy, że do wyliczenia cen jednostkowych brutto, wartości brutto oraz łącznej 

kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 

procentowej obowiązującej w dniu składania ofert,  

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji  warunków zamówienia.  

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy (zał. Nr 2 do SWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego 

10. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są: ……………………………………………………………… 

tel. kontaktowy, faks: ..............................................................................………………… 

 11. Niżej podany zakres zamówienia : 

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

......................................................................... zamierzamy zlecić 

………………………………….……………………………………….. 

12. W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące 

stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 8 ustawy prawo zamówień 

publicznych za wyjątkiem następujących stron oferty……….  

13. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w części IV specyfikacji  

warunków zamówienia.  

14. Oświadczamy, że skuteczne porozumiewanie się będzie możliwe pod wymienionym 

niżej danymi 

 

Nazwa Wykonawcy: 

………………………………..……………………………………………………………

……………………………… Nr telefonu…………………..: Nr 

faksu:……………………. Adres e-mail: ….............…...................... Pełny adres do 

doręczeń Wykonawcy: 

……………………….……………………………………………………… 
 
 
…………………………………………..                                                    …………………………………………………………………… 
   Miejscowość, data  
                                                                                                      Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


