
PZD.3450.2.2016       
Formularz               załącznik nr 1 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie        do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa,  

Tel. (34) 322 92 22,  
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny 

bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1 w Rudnikach w okresie od podpisania 
umowy do 31.01.2019 r 

NAZWA  I SIEDZIBA WYKONAWCY: 
 
Nazwa……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Tel/fax.………………………………………………………………… 
 
Adres e-mailowy:……………………………………………………… 
 
REGON………………………………………………………………… 
 
NIP……………………………………………………………………… 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 
REPREEZENTACJI FIRMY (osoby podpisujące umowę) 
 
 
.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 
 
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w  
dokumencie założycielskim dołączyć do oferty 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 
KONTAKTU 
 
.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 
Oświadczamy, że cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia ze sta cji wykonawcy (je żeli 
wykonawca posiada jedn ą stacj ę benzynow ą w pobli żu przedmiotowej siedziby Zamawiaj ącego) 
lub średnia arytmetyczna cen jednostkowych brutto z wszy stkich stacji wykonawcy znajduj ących 
się w pobli żu przedmiotowej siedziby Zamawiaj ącego, z dnia ogłoszenia o zamówieniu wynosiła 
odpowiednio: 

 W dniu ogłoszenia o zamówieniu obowiązywały ceny: 

1.1. CENA BRUTTO za 1 litr ON ...............................PLN 

1.2. Planowana ilość dostawy ON :  (54.000 litrów ON)  

1.3. 
Warto ść brutto za planowaną dostawę ON   

(poz. 1.1. x poz. 1.2.)  ...............................PLN 

2.1. CENA BRUTTO za 1 litr PB 95 .............................PLN 

2.2 Planowana ilość dostawy  PB 95 : (4.200 litrów PB 95) 

2.3 
Warto ść brutto za planowaną dostawę  PB 95 

(poz. 1.1. x poz. 1.2.) 

(4.200 litrów PB 95) 
 

.............................PLN 

3 
Cena paliwa za całość przedmiotu zamówienia w poszczególnych 

zadaniach (1.3. +2.3.) 

 
...............................PLN 

słownie………………………………………………
………………………………………………………

…………………….……/100 

4 Stały upust na zakup paliwa (w terminie związania umową) 

 
 

...................% 
 

5 
Cena za całość przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem stałego upustu  

(z poz. 4)  (cena z upustem brana pod uwagę przy ocenie ofert) 

 
...............................PLN 

słownie………………………………………………
………………………………………………………

………………….………/100 

Termin 
wykonania:  

Pożądany termin wykonania zamówienia – dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 
trwania umowy, tj, od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.  
Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika i kanistrów. 

Okres rozliczania dostawy:  14 dni 
 
 
 
 
 
 
 
data, podpisy  i pieczęcie osób upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy 
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1 Wskazać na której stronie oferty znajduje się dany dokument.  
Pouczenie: Wszystkie wskazane rubryki powinny być wypełnione, jeżeli rubryka nie dotyczy ofernta w miejsu wskazanym należy wpisać „nie 
dotyczy”.  


