
Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa .......................................................................................................... 
 
Siedziba......................................................................................................... 
 
Numer  tel./fax ….................................... 
 
REGON ................................................. 
 
NIP........................................................ 
 
Dane dotyczące Zamawiającego : 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 
 
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: 

 
Na dostawę paliwa: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów 

eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  
i Oddział Terenowy WORD w Grudziądzu 

 
1. Oferujemy dostawę paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 

następujących zasadach: 
 

Lp. 

Na dostawę paliwa:  
benzyny bezołowiowej 95  

oraz  
oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Toruniu  
 

Cena brutto 
za 1 litr benzyny 

i za 1 litr oleju napędowego 
uśredniona 

na podstawie cen paliw obowiązujących  
w dniach  

06.09.2011 r., 27.10.2011 r. i 18.11. 2011 r. 
na wymienionej stacji paliw 
po uwzględnieniu upustu 

Upust 
liczony od ceny brutto 

w /%/ 

1 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 
  

 

2 1 litr oleju napędowego 
  

 
 
Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb słownie: ……………………………….............. 
 
Cena brutto 1 litra oleju napędowego słownie: ……………………………….......................... 
 
 
 
 
 
 



2. Oferujemy dostawę paliwa dla WORD w Toruniu Oddziału Terenowego w Grudziądzu na 
następujących zasadach: 
 

Lp. 

Na dostawę paliwa:  
benzyny bezołowiowej 95  

oraz 
 oleju napędowego  

do pojazdów eksploatowanych przez 
WORD w Toruniu Oddział Terenowy 

w Grudziądzu 
 

Cena brutto 
za 1 litr benzyny 

i za 1 litr oleju napędowego 
uśredniona 

na podstawie cen paliw obowiązujących  
w dniach 

06.09.2011 r., 27.10.2011 r. i 18.11. 2011 r. 
na wymienionej stacji paliw 
po uwzględnieniu upustu 

Upust 
liczony od ceny brutto 

w /%/ 

1 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 
  

 

2 1 litr oleju napędowego   
 

 
Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb słownie: ……………………………….............. 
 
Cena brutto 1 litra oleju napędowego słownie: ……………………………….......................... 
3. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ (Umowa 

- projekt), 
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do SIWZ 

i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 
podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania 
ofertą. 

4. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec 
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

5. Integralną częścią oferty są : 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru; 
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa 

zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ; 
3) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ; 

4) koncesja na obrót paliwami płynnymi; 
5) wykaz stacji dystrybucji paliw; 
6) świadectwo jakości (np. orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa; 
7) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy; 
8) parafowany wzór umowy; 
9) zakres części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

(załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ); 
10) inne 

Miejscowość i data: ................................................. 
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (imię, nazwisko i podpis):  
....................................................... 



 


