
Załącznik Nr 1 

…………………………………….        
 ( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)  

   

Zespół Szkół w Radominie 

Radomin 14  

87-404 Radomin 

 

 

O F E R T A 

na wykonanie zadania p.n. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w Radominie” 

 
 

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

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 

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

( adres siedziby wykonawcy ) 

  

Nr tel: .................................................................. 

 

fax:   .....................................................................  

 

Adres do korespondencji: 
 

 

Strona internetowa Wykonawcy : 
 

 

e-mail Wykonawcy: 
 

 

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  

do kontaktów z Zamawiającym: 
 

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w UZP w dniu 02.12.2013r. pod 

Nr 495630-2013 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia,  za cenę ofertową:   

Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT) 

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

w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: …………………….. zł. 

Ryczałtową cenę netto: …………………………………….. zł. 

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

II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

III. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

IV. Następujące część dostawy zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/* 

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

V. Termin wykonania zamówienia –  01.01.2014r. - 31.12. 2014r. 

VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w załączonym  do SIWZ formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

REGON:                                     NIP:              



VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni 

VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa. 

IX. Oferta zawiera ……… stron,  kolejno ponumerowanych. 

X. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty. 

    Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Kosztorys ofertowy (wg wzoru załącznika nr 1a). 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy (wg wzoru załącznika nr 2). 

3. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez 

zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez 

Zamawiającego w załączonym formularzu umowy do niniejszej specyfikacji i we wskazanym terminie (wg wzoru 

załącznika nr 4). 

4. dołączone i podpisane oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 

(wg wzoru załącznika nr 3). 

oraz: 

Wymienione w Rozdziale VIII.1) i VIII.2) dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i potwierdzenia braku wykluczenia: 

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania  ofert. 

   2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d, albo informację o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru załącznika nr 5 lub  załącznik nr 6); 

  3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 

       4)  wykaz stacji w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą 

na przejazd autobusów),  umożliwiającą tankowanie autobusów, czynną we wszystkie dni tygodnia w godz. od 7:00 do 

16:00. 

 

 
 

 

      

                                                                                        

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                         uprawnionej/uprawnionych do występowania,                                 

reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

…………………………………, dnia ………………... 

* niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  



             

           Załącznik Nr 1a 

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

  

 

 

 

Kosztorys ofertowy: 

 

dla zadania p.n. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w Radominie” 

 

 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość w 

litrach 

Cena 

producenta 

Marża lub 

upust 

Cena zbytu Podatek VAT Cena 

zbytu z 

podatkiem 

vat 

Cena oferty 

l zł/l zł/l zł/l % zł zł/l zł 

Cp M U Cz=Cp+M 

Lub 

Cz=Cp-U 

Czb=Cz+

VAT 

Co=LxCzb 

Olej 

napędowy 

10 000         

 

                                                                                         

 

                                                                                                                                         

 

 

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

(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

uprawnionej / uprawnionych do występowania, 

     reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

                       

  

 

 

Oświadczenie 

 

do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

p.n. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w Radominie” 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione 

powyżej, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

                                                              

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..………………………., dnia ……………….. 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

 

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

        

 

                 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: p.n. „Dostawa oleju napędowego na 

potrzeby Zespołu Szkół w Radominie” 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie 

objętym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

        

 

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

(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

uprawnionej / uprawnionych do występowania, 

     reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 

 

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Na podstawie art. 44 ustawy– Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że zapoznałem się z 

warunkami zamówienia na wykonanie zadania p.n. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu 

Szkół w Radominie”. 

 
Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy we 

wskazanym terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, w załączonym formularzu 

umowy do niniejszej SIWZ. 

Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

na podstawie art. 24 w/w ustawy. 

 

 

 

 

 

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

  

INFORMACJA WYKONAWCY 

na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 

  

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w 

Radominie” 

 
informuję, o tym że  

nie należę do żadnej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

                     

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

________________________ 

*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 

UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6 

 



 

Załącznik Nr 6   

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

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY 

na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 

 

 

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w 

Radominie”, informuję, iż  

należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.),  

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
( Nazwa podmiotu, adres podmiotu  ) 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

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

___________________________________________________ 

*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 

 

UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5 

 



Załącznik Nr 8 

 

  

UMOWA  NR  ZS.222…….2013 - projekt 

zawarta dnia …………. roku w Radominie pomiędzy 

Zespołem Szkół w Radominie, Radomin 14, 87-404 Radomin 

NIP: 503 00 76 714, REGON: 341314875 

nr telefonu 535 018 688 nr faksu 56 682 70 80 

reprezentowany przez:  

Zenobię Orzechowską  – Dyrektora Zespołu Szkół 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

……………………………………………………… 

NIP:………………  REGON: ……………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.),  o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 10 000 l na potrzeby  

autobusu szkolnego. Ilość paliwa jest wielkością szacunkową i może ona ulec zwiększeniu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówienia do ilości 2 000 l. Nie zrealizowanie zwiększonej 

ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje Zamawiającego do odbioru zwiększonej 

ilości dostaw i nie stanowi podstawy dla Zamawiającego do domagania się roszczeń odszkodowawczych 

z tego tytułu.  

2. Dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy musi odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-EN 

590:A1:20120 oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221poz. 1441 z późn. 

zm). Olej musi pochodzić z bieżącej produkcji bez dodatków barwiących i komponentów pochodzących z 

regeneracji produktów przepracowanych. Olej napędowy powinien odpowiadać wymaganym normom 

stosownie do pory roku. 

3. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT, która 

musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z 

uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis 

osoby pobierającej. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur każdorazowa po tankowaniu 

autobusu lub wykonawca będzie wystawiał dwie faktury za każdy miesiąc tankowania. Pierwsza faktura 

będzie wystawiona po 15 dniu miesiąca a kolejna po zakończeniu miesiąca.   

4.  Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdu odbywać się będzie 

sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 



6. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 15 km od 

siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów),  

umożliwiającą tankowanie autobusów, czynną we wszystkie dni tygodnia w godz. od 7:00 do 16:00. 

 

§ 2 

1. Za pierwszy miesiąc tankowania oleju napędowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą 

iloczyn ilości dostarczonego oleju napędowego i ceny jednostkowej …….. . zł za 1 litr oleju, zgodnie z 

ofertą złożoną w dniu: ………….…….. 2013 r. 

2. Kolejne tankowania odbywać się będą za cenę obowiązującą w danym dniu na stacji Wykonawcy. 

3. Za ilość dodatkową oleju napędowego, o której mowa w  § 1 pkt 1 umowy, Zamawiający zapłaci cenę jak 

w § 2 pkt 2 umowy. 

5. Należności za zrealizowane dostawy częściowe płatne będą na podstawie faktur VAT, wystawionych 

przez Wykonawcę, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru oleju przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania każdej faktury. 

6. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer ewidencyjny NIP  503-00-

76-714. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich 

otrzymywania. 

9. Sprzedający nie może bez pisemnej zgody Kupującego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że olej napędowy będzie pochodził z bieżącej produkcji i posiadał parametry 

podstawowe zgodne z określonymi w § 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania pobranej próbki (reprezentatywnej) oleju 

napędowego. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju koszty badania (wykonania opinii) 

ponosi Wykonawca. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony olej napędowy jest nieodpowiedniej 

jakości, Zamawiający zgłosi reklamację na piśmie, załączając próbkę oleju napędowego lub opinię 

niezależnego laboratorium uprawnionego do badania próbki.  

4. Za wszelkie usterki pojazdu wynikające z tankowania nieodpowiedniej jakości paliwa ponosi 

Wykonawca. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 

a) w przypadku braku oleju napędowego na stacji paliw w dniu tankowania w wysokości 0,5 % wartości 

umowy,  

b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, w całości lub części z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność w wysokości 0,1 % wartości umowy. 

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części, z przyczyn za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 0,1 % wartości umowy. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 

r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  



§ 8 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

§ 10 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA : 

 

 

 

 


