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______________________________ 
Pieczęć oraz podpis osoby / osób uprawnionych  

do występowania w imieniu oferenta 

 
_____  ........................................ dnia, .................. 

pieczęć firmowa oferenta 
Centralna Szkoła 
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Sabinowska 62/64 
42-200 Częstochowa  

 
OFERTA 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu nr WT.2370.25.2017, organizowanym w trybie przetargu 
nieograniczonego, na dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego 
tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie  
w imieniu firmy (nazwa i adres): 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

NIP………………...……….… REGON………..……………………… 

Nr koncesji ………………………………………………………………, 
Tel. ……………… Fax ……………….. e-mail ……………………….. 

oferujemy sprzedaż paliw samochodowych, zgodnie z warunkami określonymi w siwz  
do niniejszego postępowania, za kwotę: 
1.1. Ceny paliw samochodowych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

lp. rodzaj paliwa 

upust1) 

cenowy na 
zakup 
paliw 

[w %] 

Średnia cena jednostkowa brutto za 
1 litr paliwa  z dnia 22.09.2017 2) 

bez upustu (w zł) 
ilość 
/litry/ 

podatek 
VAT w 

% 

wartość brutto  
(bez uwzględnienia  

zaoferowanego upustu) 
 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

1. Olej 
napędowy  …………   zł 

90 000 
 …………   zł 

2. Benzyna 
bezołowiowa 

95 

……% 

 …………   zł 
22 500 

23% 

 …………   zł 

RAZEM  

Wartość brutto 
   

 …………… zł 
1) Podany procent upustu zobowiązuje Wykonawcę do jego stosowania przez pełen czasookres umowy 
podczas dokonywania zakupu przez Zamawiającą każdego z asortymentów wymienionych w siwz 
2)Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych, wyliczoną jako średnia arytmetyczna 
cen brutto bez upustu z 2 stacji paliwowych Wykonawcy obowiązujących w dniu 22.09.2017 r., 
zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa, oddalonych maksymalnie 10 km od siedziby 
Zamawiającej, wykazanych w pkt. 2,  
Wartości cenowe poszczególnych paliw zarówno jednostkowe jak i łącznie dla całości przedmiotu 
zamówienia winny zostać podane bez uwzględnienia zaoferowanego upustu. Wykonawca podaje 
wartość upustu wyłącznie w kolumnie oznaczonej jako  (3). O zaoferowany upust cena paliwa 
obowiązująca na danej stacji w chwili tankowania zostanie pomniejszona na fakturze VAT. 
 

 
 
 
 

 
pieczęć firmowa Wykonawcy 
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1.2. Łączna wartość zamówienia brutto wynosi:             zł 

(słownie:                                                                                                                               ) 

 
1.3. W okresie realizacji zamówienia udzielamy Zamawiającemu stałego upustu przy 

zakupie paliw w  wysokości:        % (słownie: …………………………………….) 
 
2. Do obliczenia średniej ceny za 1 litr paliwa przyjęte zostały następujące dane: 
 

L.p. 
Adres stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w 
Częstochowie oddalonych max 10 km od siedziby 

Zamawiającej 

Cena brutto za 1 litr benzyny 
bezołowiowej Pb95 podana w 

złotych z dnia 22.09.2017 
 

Cena za 1 litr oleju 
napędowego ON podana w 
złotych z dnia 22.09.2017 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

Średnia arytmetyczna cena brutto za 1 litr paliwa wyliczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  wynosi 

  

 
3.   Oświadczamy, że 

− w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  
i realizacji przyszłego świadczenia umownego, bez uwzględnienia 
zaoferowanego upustu, 

− zaoferowane upusty nie będą podlegały zmianom i obowiązywać będą przez 
cały okres realizacji umowy na stacjach wymienionych w pkt. 2 i 5 niniejszej 
oferty jak i załącznika do niej stanowiącego wykaz stacji.  

 
4. Termin realizacji zamówienia – zamówienie realizowane będzie partiami sukcesywnie 

według zapotrzebowania Zamawiającej 18 miesięcy od dnia pierwszego zakupu 
paliwa, jednak nie wcześniej niż od dnia 11 lipca 2017 roku. 

 
5. Zobowiązujemy się umożliwi ć tankowanie samochodów Centralnej Szkoły PSP  

24 godziny na dobę we wszystkie dni czasie obowiązywania umowy na stacji paliw 
znajdującej w odległości maks. 10 km od siedziby zamawiającej, zlokalizowanej przy:  

L.p. Nazwa Stacji Adres / telefon 

Odległość stacji 
od siedziby 

Zamawiającej w 
km 

1   
 

 

2   
 

 

6. Oświadczamy, iż oferowane do sprzedaży paliwa samochodowe są dobrej jakości  
i zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi normami. 

 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze siwz i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany  
w siwz tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 
9. Oświadczamy, że jesteśmy:  

mikroprzedsiębiorstwem*1 

małym przedsiębiorstwem*1 

średnim przedsiębiorstwem*1 

dużym przedsiębiorstwem*1 
10. Oświadczamy, że:  

10.1.  realizację niniejszego zamówienia zobowiązujemy się wykonać samodzielnie*  
10.2. do realizacji niniejszego zamówienia zamierzamy zatrudnić 

podwykonawcę/ów wymienionych poniżej i w następującym zakresie:* 

LP. 
Oznaczenia (nazwa i 

adres) podwykonawcy 

Część zamówienia – zakres 
wykonywany  przez 

podwykonawcę2 
Uwagi 

    

    

    

* niepotrzebne skreślić, powielić w razie konieczności 
 

11. Oświadczamy, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  
na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającą. 

 
12. Oświadczamy, iż pracownicy odpowiedzialni za wykonanie zamówienia posiadają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
 
13. Wadium w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) zostało wniesione 

dniu                        w formie                                                                      .           

14. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed 
podpisaniem umowy wpłacić kwotę stanowiącą 6% ceny ofertowej brutto stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w siwz.  

 
15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą / osobami 

reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy będą:  
 

                                                 
1 Mikroprzedsi ębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
2 należy podać również wartość w zł lub procentową część zamówienia powierzoną podwykonawcy 
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16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Nr 
załącznika 

Opis załącznika (tytuł/nazwa/co zawiera)  Nr strony 
od-do 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

11  
 

 

12  
 

 

13  
 

 

14  
 

 

15  
 

 

16  
 

 

17  
 

 

 


