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 (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Ja/my, niżej podpisany/i ……………………, działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): 

Nazwa:………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Siedziba:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON:…………………………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego BTC/FZ/2154/262/2020/P pn.: „Dostawy oleju 

napędowego” składam/y niniejszą ofertę wstępną: 

Rabat cenowy wyrażony kwotowo w PLN netto od średniej arytmetycznej ceny oleju napędowego producentów 

paliw PKN Orlen S.A. / Grupy LOTOS S.A. 1m³ oleju napędowego (cena do rozliczeń między stronami) gdzie:  

r = 1 (upust dla oleju napędowego standardowego);  

r =2 (upust dla oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych „arktyczny”): 

dla części I – Stacja paliw – Rogowiec, ul. Instalacyjna 20: 

a) r1 wynosi ………..…….. PLN ceny średniej arytmetycznej oleju napędowego producentów paliw  PKN Orlen 

S.A. / Grupy LOTOS S.A. 1m³ oleju napędowego netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez 

podatku VAT) i jest stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy. 

b) r2 wynosi ………………. PLN ceny średniej arytmetycznej oleju napędowego producentów paliw  PKN Orlen 

S.A. / Grupy LOTOS S.A. 1m³ oleju napędowego netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez 

podatku VAT) i jest stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy. 

dla części II – Stacja paliw – Opole, teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25.  

a) r1 wynosi ………..…….. PLN ceny średniej arytmetycznej oleju napędowego producentów paliw  PKN Orlen 

S.A. / Grupy LOTOS S.A. 1m³ oleju napędowego netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez 

podatku VAT) i jest stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy.  

b) r2 wynosi ………………. PLN ceny średniej arytmetycznej oleju napędowego producentów paliw  PKN Orlen 

S.A. / Grupy LOTOS S.A. 1m³ oleju napędowego netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez 

podatku VAT) i jest stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy. 
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Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu. 

2. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

3. Oświadczam/y, że Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ wraz  

z modyfikacjami (dotyczy przypadków modyfikacji SIWZ lub IPU przez Zamawiającego) zostały przez nas 

zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania Umowy za pomocą 

podpisu elektronicznego, na warunkach w nich przedstawionych w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zakupu.  

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 

Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołożymy należytej staranności, aby nasi 

pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będziemy świadczyć 

usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów. 

6. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 

internetowej http://betrans.pl/przetargi. 

7. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres: 

   …………………………………………………………..………….……..……………………………………… 

   osobą upoważnioną do kontaktu jest …………………….…………………………………………………… 

   adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………… 

    nr telefonu: …………………………………………………..……….………………………………………… 

 
 
 
 
 
…………………………………     …………………………………….. 
        Miejsce i data                       podpis osoby/osób upoważnionych  

   do reprezentowania Wykonawcy 


