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Druk nr 1  

 
.....................................................................................................................................     .................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość, data 
Tel./Fax.          NIP/REGON 

 

OFERTA  
  
          Miejski Zarząd Budynków 
                                                               w Kielcach 
                                                               ul. Paderewskiego 20 
                                                               25-004 KIELCE 
 
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Nr………. z dnia ………….., poz…………., oraz na stronie internetowej 
www.mzb.kielce.pl i www.przetargi.mzb.kielce.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
dotyczącego: 
 
 

„ Dostawy oleju opałowego w 2007r, dla potrzeb kotłowni olejowych               
połoŜonych w nieruchomościach będących w zarządzie  

Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach ”. 
 

w trybie przetargu nieograniczonego: 
  
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za: 
 
       cenę brutto C:  .....................................................................................  zł, 

 słownie:    ..............................................................................................        

              ............................................................................................... zł. 
 w tym: 
 cena netto :  ..........................................................................................  zł, 

 słownie:    ..............................................................................................        

              ............................................................................................... zł, 

 przy uwzględnieniu podatku .......% VAT wynoszącego ..................... zł.  

gdzie cena brutto C jest obliczona w następujący sposób: 

C = Cj x 210 (tys. litrów) + VAT 

Cj = A + B 
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Cj – cena jednostkowa netto  ………….zł za 1000 litrów oleju opałowego na dzień 

przetargu 
A – cena netto producenta …………       zł za 1000 litrów oleju opałowego na dzień 

przetargu 
B – marŜa handlowa w wysokości …………zł za 1000 litrów oleju opałowego -  stała 

przez cały okres realizacji umowy  
 
 
Cena brutto obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu 
zamówienia łącznie z podatkiem VAT . 
 
2. Zamówienie wykonamy w terminie do: ……………………… 
 
3. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy: do 30 dni od terminu dostawy 
 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego i z naleŜytą starannością wykonania 
zamówienia. 

 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie  30 dni 

od daty składania ofert. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe cena jednostkowa Cj moŜe ulec zmianie jedynie w przypadku 

udokumentowanej zmiany ceny producenta. 
 
8. Akceptujemy moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia podanego w pkt. 1 niniejszej 

oferty, ze względu na zmianę zapotrzebowania na olej opałowy i nie będziemy z 
tego tytułu wnosić roszczeń w stosunku do zamawiającego, a rozliczenie nastąpi w 
oparciu o rzeczywiste ilości dostarczonego oleju opałowego. 

 
9. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi 

załącznikami, są kolejno ponumerowane, a cała oferta składa się z ……………  
stron. 

 
10. Niniejszym informujemy, iŜ dokumenty składające się na ofertę, zawarte na 

stronach od ........ do .......... oraz strony ............................ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 

 
 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 
oraz następujące dokumenty, które nie były wymagane przez Zamawiającego,  
a naszym zdaniem są istotne dla przebiegu postępowania 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 
……………………………………… 
( podpis osoby upowaŜnionej do 

składania oświadczeń woli 
w imieniu Oferenta ) 


