
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

Załącznik nr 1 do oferty 
z dnia ………..12.2021r.

/Pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI OFEROWANEGO PALIWA

Przystępując do postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy dostaw paliwa płynnego

do  samochodu  służbowego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1B  07-411

Rzekuń, oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Polskich Normach dla

paliw płynnych.

…............................................                                      …..............................................
   miejscowość        
data i podpis Wykonawcy



Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

Załącznik nr 2 do oferty
z dnia ……….12.2021r.

/Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu mającym wyłonić Wykonawcę

dostaw paliwa płynnego do samochodu służbowego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B 07-411 Rzekuń.

Przystępując  do  postępowania  mającego  wyłonić  Wykonawcę  dostaw  paliwa  płynnego  do

samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B 07-411 Rzekuń,

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1. Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu

paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonywania dostaw, w szczególności:

 dysponujemy stacjami paliw czynnymi całodobowo zlokalizowanymi na terenie powiatu

ostrołęckiego  oddalone  jedna  od drugiej  w promieniu  nie  większym niż  30 km oraz

stacje  paliw  zlokalizowane  w  odległości  nie  większej  niż  10  km  od  siedziby

zamawiającego.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zdania.

…............................................                                      …..............................................
   miejscowość               data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do oferty
z dnia ……….12.2021r.

/Pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000 EURO.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa …………………………………………………………………………………………………...

Siedziba …………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu………………… Nr faxu………………………… e-mail ………………………………..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………...

Nr REGON ……………………………………………………………………………………………...

Dane dotyczące zamawiającego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 

ul. Kolonia 1B 07-411 Rzekuń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego (oleju napędowego) 
w systemie  sprzedaży gotówkowej  i  bezgotówkowej,  w okresie  01.01.2022 –  31.12.2022r.  do
samochodu  służbowego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu  (poprzez  tankowanie
bezpośrednie).
Szacunkowa ilość paliw w okresie zaopatrzeniowym wynosi:

 Olej napędowy ON                  -    4800 litrów

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia:

Sprzedaż paliw: oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 

okresie zaopatrzeniowym 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Nasza cena z 1 litr paliwa na dystrybutorze obowiązująca w dniu 20.12.2021r. 

Lp. Rodzaj paliwa Przewidywana ilość Vat (%) Cena brutto za 1l
bez rabatu

1 2 3 4 5
2 Olej 

napędowy
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mieszkalnych

Warunki płatności

Rozliczenie   będzie  obejmowało  każdorazowy  zakup  paliwa.  Faktura  będzie  odbierana

każdorazowo  przy  dostarczeniu  każdej  kolejnej  partii  przedmiotu  zakupu(tankowaniu)  przez

pracownika uprawnionego lub drogą elektroniczną. 

W przypadku elektronicznych kart paliwowych za sprzedane paliwo Sprzedawca będzie wystawiał

faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia

miesiąca  po  zakończeniu  okresu  wraz  z  załączonym  wykazem  transakcji.  Za  datę  sprzedaży

uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Zastrzeżenia wykonawcy

 Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogę być ogólnie udostępnione:

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………

………………….…………………………

                                                                                                            /Podpis uprawnionego przedstawiciela Dostawcy/


