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Załącznik nr 1 

 

Zamawiający: Powiat Płocki       

reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

w Płocku 

 

FORMULARZ OFERTY 

  

Przedmiot zamówienia 
 „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych 

powiatu płockiego w 2020 roku”  

 

Zamawiający 

 

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

w Płocku 

 

Wykonawca 

(nazwa, adres, tel/fax, email), 

 

……………………………………… 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

 

Cena ofertowa za całość zadania  

w zł brutto (cyfrowo) 

 

……………………………………… 

Termin realizacji zgodnie z terminem określonym w SIWZ 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy na podstawie 

odpowiednich dokumentów 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Informacja, o której mowa w Dziale I, Rozdział XIV, pkt 10 SIWZ (jeżeli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                       ................................................................................................. 
            podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela 

 

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 

zamówienia Dział II SIWZ oraz projektu umowy Dział III SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Dział III. Projekt umowy. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczam, iż przedmiotowa Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości 

_____________ złotych, a wadium zostało wniesione w formie: 

_______________________ (*jeżeli dotyczy)  

8. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres: 

________________________________________________________.(*jeżeli dotyczy)  
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9. Oświadczam, iż dokumenty dołączone do Formularza Oferty zawarte na stronach od numer ___  do 

___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. (*jeżeli dotyczy). 

10. Dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.  

Adres do korespondencji: _____________________________________  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:  

Pan/Pani*…………………………………………………………………………………….. 

Nr tel. ………………………………., Fax: ………………………………………………. 

adres e-mail: ………………………………………  
11. Do oferty przedkładamy poniższe dokumenty (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego 

dokumentu): 

1) ………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………….. 

12. Oferta zawiera  ......... stron  ponumerowanych od nr ........  do nr .......... 

13. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą * 

*niepotrzebne skreślić 
(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 ze zm.) 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]  

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]  

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

 

 

___________________________________ 
podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela 

………………………………….                                            
(miejscowość, data)                   

 


