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    Załącznik nr 1 do zaproszenia 
………………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:    Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
  faks: 59 842 65 18 
   e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

 
 
WYKONAWCA:    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

  województwo: ……………………………………… 

  fax: ……………………………………………………… 

  adres e-mail: ………………………………………… 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na : „ Dostawa paliwa - oleju napędowego - PN - EN 590 w 

ilości 7000 litrów do 3 samochodów będących własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

oraz dostawa oleju opałowego  w szacunkowej ilości 20 000 litrów” dla potrzeb Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku w 2019 r. w systemie bezgotówkowym, w terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 

31.12.2020 r. 

 
 przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi 

warunkami zawartymi w zaproszeniu. 

 

OFERUJEMY: 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia (część I i część II)  za łączną cenę szacunkową: 

netto ............................ zł + podatek VAT ……….% tj. ............................. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie brutto: ...............................................................................................................................),  

 

I Wykonanie dostawy oleju napędowego 7000 litrów (część I)  za łączną cenę szacunkową: 

netto ............................ zł + podatek VAT ……….% tj. ............................. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie brutto: ...............................................................................................................................), 
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wysokość upustu: ….................. zł 

(słownie: ….......................................................................................................................................) 

 

do wyliczenia ceny oferty za olej napędowy przyjęto następujące dane: 

………… zł za 1 l oleju napędowego - ………… % upustu = ………… zł/1 l oleju napędowego x 7000 l = ………….…zł 

 

II wykonanie dostawy oleju opałowego 20000 litrów (część II) za łączną cenę szacunkową: 

netto ............................ zł + podatek VAT ……….% tj. ............................. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie brutto: ...............................................................................................................................), 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2) Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi zaproszeniu. 

3) Uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

4) Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia. 

5) Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. 

6) Cena oleju opałowego oraz przyznany Zamawiającemu upust za olej napędowy mają charakter stały – nie ulegną 

zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 

7) Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8) Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia. 

9) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu. W tym celu przedkładamy koncesję oraz 

wykaz stacji paliw. 

 

 

 

1. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

2. Informacja o ochronie danych osobowych  

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

 
 
 
   ……………………… dnia ………………                                 ……………………………………. 
      (miejscowość)                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                                    przedstawiciela Wykonawcy) 


