
Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa: …………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………. 

Fax ………………………………………………………………… 

 

 

         Zamawiający: 

 

         Dom Pomocy Społecznej  

         w Skrzynnie 

         Skrzynno 13 

         98-311 Ostrówek 

  
  W  nawiązaniu   do ogłoszenia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na udzielenie 

zamówienia publicznego (specyfikacja nr DPS.ZP.2721/3/2011 z dnia 15.12.2011 r.)  na Dostawę  

oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, podaję oferowane ceny – netto  

i brutto – będące podstawą do kalkulacji cen  przy dostawach własnym transportem i na własny 

koszt oleju opałowego  o parametrach jakościowych zgodnie z normą PN-C-96024  

 

Oferowana cena jednostkowa za jeden litr oleju opałowego netto w PLN:  

 

Liczbowo:      ………………………………. 

Słownie:………………………..……………………………………………………………..………

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

 

Stawka podatku VAT:   
 

Liczbowo:………………. 

Słownie: ……………………………………………………………………………...……………….. 

 

 

Oferowana cena jednostkowa za jeden litr oleju opałowego brutto w PLN:  

 

Liczbowo:      ………………………………. 

Słownie:……………………………………..…………………………………………………………

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

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty 

2. Oświadczamy że czujemy się  związani ofertą przez okres 30 dnia od daty otwarcia ofert 

3. Oświadczamy że załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy że oferta i załączone do oferty dokumenty opisują 



stan faktyczny i prawy, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie  Wykonawcy  o spełnieniu warunków (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

4) Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ). 

5) Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 

6) Świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne potwierdzające parametry 

oferowanego oleju opałowego.  

 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp Wykonawca zastrzega, że wymienione niżej dokumenty składające się na 

ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

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

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

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

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

 

Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu 

rzeczowego zamówienia: 

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

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

 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego 

w pieniądzu:  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

......................................., data............................ 
        .................................................................. 

                (podpis i pieczątka Wykonawcy  

            lub jego upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie” 

 

 

 

.....................................................................                  ..............................., dnia  ......................... 
                          (pieczątka firmy) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w  trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

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

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

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

 

                      

Oświadczam, że Firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień, 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 

…………………………………..         

 (podpis i pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 

 

.................................................................  ............................., dnia  ………………. 

(pieczątka firmy) 

 

 

Nazwa  Wykonawcy: 

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

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

Siedziba Wykonawcy: 

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

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

 

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia   

 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Pzp. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie  

 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

 

 

 

 

              

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

              (podpis i pieczątka Wykonawcy lub  

         jego upełnomocnionego przedstawiciela) 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie” 

 

 

 

................................................................  ..............................., dnia  ......................... 

(pieczątka firmy) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Siedziba Wykonawcy: 

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

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

 

WYKAZ  DOSTAW 

Lp Przedmiot zamówienia Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Data wykonania 

zamówienia 

(rozpoczęcie, 

zakończenie) 

Odbiorca zamówienia 

(nazwa, adres) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

        

 …………………………………………… 

              podpisy osób uprawnionych do składania  

              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane 

należycie (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

podpisującego ofertę). 

W przypadku, gdy dokument potwierdzający należyte wykonanie usług obejmuje różne rodzaje usług,  

w wykazie usług oprócz wskazania danych z ww. dokumentów Wykonawca winien wyszczególnić żądane 

przez Zamawiającego usługi, które są wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

z podaniem danych z poszczególnych kolumn tabeli.  

Wykonawca, który samodzielnie nie dysponuje wiedzą i doświadczeniem, a będzie nim dysponował na 

podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, załącza do niniejszego wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów (załącznik nr 5) wraz 

z dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie (oryginał lub czytelne kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez inny podmiot). 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie” 
 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

w trybie art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

.................................................................               ..............................., dnia  ......................... 

(pieczątka firmy) 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Siedziba Wykonawcy: 

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

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

 

W przypadku wyboru Wykonawcy (nazwa, adres) 

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

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

 

Oświadczam, że ww. Wykonawca może polegać na mojej: 

 

-  wiedzy i doświadczeniu *  

-  osobach zdolnych do wykonania zamówienia*  

i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

( * niepotrzebne skreślić) 

 

 

      

 .................................................................................. 
              podpis i pieczątka podmiotu udostępniającego  swoje           

zasoby lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)  

 

  

Uwaga! 

W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe 

zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania. 



 

                                                                                                               Załącznik nr 6 do SIWZ 

                                                                                                             

                                                         WZÓR  UMOWY 

 

Zawarta w dniu  .................... pomiędzy  Domem  Pomocy  Społecznej  w  Skrzynnie 

reprezentowanym przez: 

  1.  Aleksandra Owczarka – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie 

zwanego w dalszej części umowy Kupującym a firmą: 

          

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

reprezentowaną przez   :      

  1.   ...........................................................................................................................................    

 zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą. 

 

Niniejsza   umowa  zawarta  zostaje  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w    trybie 

przetargu  nieograniczonego,  znak: DPS.ZP.2721/3/2011 

 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego o parametrach jakościowych określonych 

normą: PN-C-96024, realizowana sukcesywnie transportem Sprzedawcy i na jego koszt w ilości od 

40 000 litrów do 60 000 litrów, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

                   

§ 2 
   

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw oleju opałowego własnym transportem i na 

własny koszt w terminach i ilościach uzgodnionych telefonicznie w czasie 48 godzin od 

zamówienia faksowego złożonego przez Kupującego.  

2. Wielkość dostaw jednorazowo wynosić będzie minimum 4 000 litrów, maksymalnie 9 000 

litrów. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dla każdej dostawy oleju opałowego  

świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry 

dostarczonego oleju. 

 

§ 3 

   

Sprzedawca oświadcza, że posiada specjalistyczny środek transportu do transportu, tankowania  i 

pomiaru oleju, zobowiązuje się dostarczać olej opałowy, do zbiorników kotłowni Domu Pomocy 

Społecznej w Skrzynnie w dniach od poniedziałku do piątku, w  godz. od 7:00 do 15:00. 

   

§ 4 

 

1. Strony ustalają zgodnie z ofertą:  

cenę jednostkową za jeden litr oleju opałowego netto …… zł (słownie: 

……………………………….) + stawka podatku VAT .......... zł (słownie: 

……………………………….), tj. cenę jednostkową za jeden litr oleju opałowego brutto 

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

2. Cena netto określona w ust. 1 będzie podstawą do kalkulacji jednostkowych cen netto przy 

realizacji dostaw. 

3. Za realizację przedmiotu zamówienia – w przypadku kolejnych dostaw – Kupujący zobowiązuje 

się zapłacić Sprzedającemu wynagrodzenie ustalane zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. XII, pkt. 



5 i 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla Domu 

Pomocy Społecznej w Skrzynnie, nr DPS.ZP.2721/3/2011 z dnia 15.12.2011 r., dotyczącymi 

ustalania ceny jednostkowej netto za litr oleju opałowego: 

,, Podane ceny ofertowe zamieszczone w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1 do SIWZ) będą 

podstawą do oceny ofert i kalkulacji jednostkowych cen netto przy realizacji dostaw.  

 

Cena jednostkowa netto za jeden litr oleju opałowego przy kolejnych dostawach wyliczana będzie 

jako wartość iloczynu współczynnika R i średniej ceny hurtowej netto wyliczonej jako średnia 

arytmetyczna obowiązujących w przededniu dostawy, ogłoszonych  na stronie internetowej 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx i stronie internetowej 

http://www.lotos.pl/handlowy/ceny_paliw cen jednostkowych lekkiego oleju opałowego. Do 

wyliczenia średniej ceny hurtowej netto będą używane publikowane wskazane wyżej ceny.  Średnia 

cena hurtowa netto wyrażana będzie w zł/l z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym zaokrąglenie czynione będzie zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą 

cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugiej cyfry 

po przecinku nie zaokrągla się. 

 

Cena jednostkowa netto za jeden litr oleju opałowego przy każdej dostawie wyliczana będzie w 

złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z powszechnie 

obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą 

cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugiej cyfry 

po przecinku nie zaokrągla się. 

 

Współczynnik R zdefiniowany jest jako wartość ilorazu ofertowej jednostkowej ceny za jeden litr 

oleju opałowego netto do średniej ceny hurtowej netto wyliczonej dla cen hurtowych paliw 

obowiązujących i publikowanych na stronach internetowych PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A. w 

przeddzień otwarcia ofert i wyliczony zostanie z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość piątej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas czwartą 

cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość piątej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas czwartej cyfry 

po przecinku nie zaokrągla się. 

 

Ceny jednostkowe podane w  ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN) cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.” 

 

4. Maksymalna nominalna wartość umowy nie może przekroczyć ………………zł (słownie …… 

……………………………………………………………………………………………….………). 

5. Kupujący zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni środków finansowych 

określonych w ust. 4. W takim przypadku Sprzedającemu nie przysługuje z tego tytułu żadne 

roszczenie. 

6. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 4 paragrafu nastąpi 

automatyczne wygaśnięcie umowy.   

7. Sprzedawca jest zobowiązany do załączenia dokumentu  producenta, z którego wynika cena 

oleju opałowego  na dzień dostawy potwierdzonego  pieczątką Sprzedawcy. 

                                                        

 

 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
http://www.lotos.pl/handlowy/ceny_paliw


§ 5 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, w 

przypadku zmiany ceny za olej opałowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 

 

§ 6 

 

 

Kupujący zastrzega sobie prawo do:                                                                                     

1. Zakupu oleju opałowego od innego sprzedawcy w przypadku gdy sprzedawca nie zrealizuje    

dostawy oleju i mogłoby to zagrozić zatrzymaniem pacy kotłowni i obciążenia sprzedawcy    

kosztami,  które z tego powodu poniósł Kupujący. 

2. Zwrotu faktury i nie zapłacenia należności w przypadku niezgodnego z zasadami określonymi     

w  paragrafie 4 naliczenia ceny oleju opałowego lub nie załączenia dokumentu  producenta, z 

którego wynika cena oleju opałowego  na dzień dostawy potwierdzonego  pieczątką Sprzedawcy.   

 

§ 7 
   

Zapłata za olej opałowy będzie się odbywać przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 

do 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

§ 8 
 

1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za złą jakość paliw będących 

przedmiotem dostawy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania za uszkodzenia 

pieca, powstałe w wyniku niewłaściwej jakości dostarczonego paliwa. 

3. Kupujący zastrzega sobie równocześnie odmowę zapłaty za paliwa o parametrach poniżej 

wymaganych. 

 

§ 9 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, w takim przypadku Sprzedawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

4) Sprzedawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową i mimo wyznaczenia mu 

przez Kupującego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej 

wykonuje go niezgodnie z umową – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 14 dni po upływie wyznaczonego terminu, bez dodatkowych wezwań. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący zawiadomi Sprzedawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Sprzedawcy – w terminie 7 dni od daty powiadomienia. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 



oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

 

§ 10 
 

Strony zawierają umowę na czas określony, tj. na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w 

dniu ……………., tj. do dnia ……………………..  

   

§ 11 

   

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

   

§ 12 

   

Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz 

dla Kupującego, 1 (jeden) egzemplarz dla Sprzedawcy.     

   

   

  

  

  

  

  

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

              Sprzedawca                                                                                     Kupujący 

 


