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 ................................................. 
                                                                               (miejscowość, data) 

 …..…………………………………………… 

           (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 
    
Tel: .........................fax............................ 
ul:  ........................................................... 
      ........................................................... 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki  Komunalnej           
i Mieszkaniowej w Krośnie 
Odrzańskim 
66-600 Krosno Odrzańskie. 
 

   
OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 

 

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2022 ” 

 
1. Oferuję wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zaproszenia, wyliczoną na podstawie 

poniższej wyceny w wysokości: 
 

Razem brutto:.............................zł, (słownie:...............................................................................  
 
……….………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
Powyższa cena została ustalona na podstawie „średniej” ceny detalicznej z 3 kolejnych dni  
na stacji paliw Dostawcy z okresu od 09.12.2022 r. do 11.12.2022 r., która wyniosła 
odpowiednio: 
 

            Kalkulacja ceny paliw: 
 

Lp. Rodzaj paliwa 

Cena „średnia”  

1 litra paliwa  

[w PLN] brutto 

Upust 

[%] 

Cena 1 litra paliwa  

po zastosowaniu upustu  

[w PLN] brutto 

Ilość 

[w litrach] 

Wartość brutto 

[w PLN] 

1 

Benzyna 

bezołowiowa PB 

- 95 

   
5.000 

 

2 Olej napędowy ON 

   
16.000 

 

Razem /suma/ 21.000  

 

2. Termin realizacji: od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. 
 

3. Oświadczam, że: 
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 Zebraliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, 

 Gwarantujemy dostawę paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi normami, 

 Oferujemy bezgotówkową sprzedaż paliw, 

 Oświadczam, że posiadamy aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm).  

 Gwarantuję odbiór paliwa na terenie stacji paliw położonej w Krośnie Odrzańskim  

Jesteśmy związani z ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia oferty. 

 
4. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 
 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 

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

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

 
  
 
 

        ……………………………………. 
                          (data, podpis i pieczęć Dostawcy) 


	„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2022 ”

