
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający
Zespół Szkół Nr 1 
im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin

OFERTA

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na dostawę  oleju  napędowego  grzewczego  przeznaczonego  do  celów  opałowych  
z dowozem do Zespołu Szkół  Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie i  Domu
Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu  w 2020 roku.

Dane  Wykonawcy

Wykonawca/Wykonawcy

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

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

Adres:

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

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

NIP: ……………………………………………………...

KRS/CEiDG: ……………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

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

Dane  teleadresowe,  na  które  należy  przekazywać  korespondencję  związaną  z  niniejszym

postępowaniem: 

faks……………………………..

e-mail……………………………

Adres  do  korespondencji  (jeżeli  inny  niż  adres  siedziby):

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

Osoba upoważniona do reprezentacji  Wykonawcy/ów i  podpisująca  ofertę:  ………………..

…………………………………………………………………………………



Zobowi  ą  zania Wykonawcy:

1. Oferujemy realizację:
1) części  1  zamówienia  polegającej  na dostawie  oleju  napędowego  grzewczego

przeznaczonego  do  celów  opałowych  z  dowozem do   Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Ks.
Czesława Lissowskiego w Rypinie – w ilości 40 m 3 zgodnie z warunkami określonymi 
w SIWZ
za cenę jednostkową brutto dostawy oleju w wysokości: __________________ zł / m³

(słownie złotych  ........................................................................................................................), 
której wartość obliczona została w następujący sposób:

Cena netto za 
1 m3 oleju

grzewczego
wskazanego

producenta na
dzień 

26.11.2019r.

Wartość stałej
marży (która

będzie
dodawana

każdorazowo do
ceny netto

producenta)

Wartość stałego
upustu (który

będzie
odejmowany

każdorazowo od
ceny netto

producenta)

Cena jednostkowa
netto za 1 m3

dostawy oleju
grzewczego 

z uwzględnieniem
marży (+) 

 albo upustu  (-)

Podatek
VAT 

Cena
jednostkowa

brutto za 1 m3

dostawy oleju
grzewczego

(zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 )
1 2 3 4 5 6

* *

*Uwaga: w tabeli  należy wypełnić albo kolumnę 4 albo kolumnę 5

Cena jednostkowa brutto za 1 m3 dostawy oleju grzewczego obejmuje wszystkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku.

Podana  cena  netto  za  1  m3 oleju  grzewczego  producenta  jest  ceną  na  dzień

26 listopada 2019 r. producenta:

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

…………………………………………………………………………………………………….
Należy wskazać nazwę producenta  i miejsce (adres strony internetowej) publikacji podanej ceny 

Oświadczamy, że kwota marży albo upustu podanej/go w ofercie będzie stosowana przez
cały okres trwania umowy do cen netto za 1 m3 oleju grzewczego wskazanego producenta,
obowiązujących w dniu dostawy oleju.

Oferowany termin realizacji dostawy oleju grzewczego: ……………. dzień roboczy*/dni
robocze* licząc od dnia złożenia zamówienia (faksem lub e-mailem).

Oferujemy termin płatności faktury 21 */14* /7*  dni licząc od daty wystawienia faktury
---------------
*należy niewłaściwe skreślić 



2) części  2  zamówienia  polegającej  na dostawie  oleju  napędowego  grzewczego
przeznaczonego  do  celów  opałowych  z  dowozem  do  Domu  Pomocy  Społecznej
„KOMBATANT” w Ugoszczu w ilości   50 m  3 zgodnie z warunkami określonymi  
w SIWZ 
za cenę jednostkową brutto dostawy oleju w wysokości: __________________ zł / m³

(słownie złotych  ........................................................................................................................), 
której wartość obliczona została w następujący sposób:

Cena netto za 
1 m3 oleju

grzewczego
wskazanego

producenta na
dzień

26.11.2019r.

Wartość stałej
marży (która

będzie
dodawana

każdorazowo do
ceny netto

producenta)

Wartość stałego
upustu (który

będzie
odejmowany

każdorazowo od
ceny netto

producenta)

Cena jednostkowa
netto za 1 m3

dostawy oleju
grzewczego 

z uwzględnieniem
marży (+) 

 albo upustu  (-)

Podatek
VAT 

Cena
jednostkowa

brutto za 1 m3

dostawy oleju
grzewczego

(zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 ) (zł/m3 )
1 2 3 4 5 6

* *

*Uwaga: w tabeli  należy wypełnić albo kolumnę 4 albo kolumnę 5

Cena jednostkowa brutto za 1 m3 dostawy oleju grzewczego obejmuje wszystkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku.

Podana  cena  netto  za  1  m3 oleju  grzewczego  producenta  jest  ceną  na  dzień

26 listopada 2019 r. producenta:

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

…………………………………………………………………………………………………….
Należy wskazać nazwę producenta  i miejsce (adres strony internetowej) publikacji podanej ceny 

Oświadczamy, że kwota marży albo upustu podanej/go w ofercie będzie stosowana przez
cały okres trwania umowy do cen netto za 1 m3 oleju grzewczego wskazanego producenta,
obowiązujących w dniu dostawy oleju.

Oferowany termin realizacji dostawy oleju grzewczego: ……………. dzień roboczy* /dni
robocze*  licząc od dnia złożenia zamówienia (faksem lub e-mailem).

Oferujemy termin płatności faktury  21 */ 14 * / 7 * dni licząc od daty wystawienia faktury.
---------------
*należy niewłaściwe skreślić 



2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert (włącznie z tym dniem).

3. Oświadczamy,  że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu  */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia.*

5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  
i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy,  że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty
do  zawarcia  umowy  na  wymienionych  w  nim  warunkach  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że:
1) zamówienie wykonamy samodzielnie*
2) następujące część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom *:

L.p.
Opis części zamówienia i (jeżeli jest to wiadome) dane proponowanych

podwykonawców

1.

2.

8. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

( właściwe zaznaczyć)?

 TAK

 NIE

Zgodnie z artykułem 2  załcznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

z dnia 17 czerwca 2014r:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”)

należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i którcyh roczny

obrót  nie  przekraca  50  milionów  EUR,  lub  roczna  suma  bilanoswa  nie  przekraca

43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsięborstwo, które zatrudnia mniej niż

50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilanoswa nie przekracza 10

milionów EUR.

c) mikroprzedsiębiorsto  definiuje się jako przedsięborstwo, które zatrudnia mniej niż

10 pracowników i  którego roczny obrót  lub  roczna  suma  bilanoswa nie  przekracza

2 milionów EUR.



10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). *

* W przypadku  gdy  wykonawca nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego dotyczących  lub zachodzi  wyłączenie

stosowania  obowiązku  informacyjnego,  stosownie  do art.  13 ust.  4  lub art.  14 ust.  5 RODO treści oświadczenia  wykonawca nie  składa

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

----------------------------------------------
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1 
im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin

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

reprezentowany przez:

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

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  dostawę oleju
napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu
Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława Lissowskiego  w Rypinie  i   Domu Pomocy  Społecznej
„KOMBATANT” w Ugoszczu  w 2020 roku prowadzonego przez Zespoł Szkół Nr 1 im.
Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie ,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp  

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
   (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.  …………… ustawy Pzp  (podać mającą zastosowanie  podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  lub w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  na podstawie art.  24 ust.  8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:



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

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

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
   (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
   (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych
podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….
…………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
   (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
         (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1 
im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin

Wykonawca:

……………………………….

…………….…………………

……………………………….

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

reprezentowany przez:

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

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

Na potrzeby postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  dostawę oleju
napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu
Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława Lissowskiego  w Rypinie  i   Domu Pomocy  Społecznej
„KOMBATANT” w Ugoszczu  w 2020 roku prowadzonego przez Zespoł Szkół Nr 1 im.
Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie ,  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale  V Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
        (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
określonych  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  V  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………..

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
          (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………..., dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 

…………………………………………
(podpis)


