
Załącznik nr 1
……………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:
Hurtowa  dostawa  oleju  napędowego  Ekodiesel  do  zbiornika  znajdującego  się  na  terenie
Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach przy ul. Targowej 19.
Nawiązując  do  przetargu  nieograniczonego  nr  4/2016 składamy  niniejszą  ofertę  i
proponujemy ceny obowiązujące na dzień 21.03.2016r.

Przedmiot
zamówienia

Cena jednostkowa
brutto za 1 litr 

VAT Zamawiana ilość
[litry (dm3)]

Cena całkowita brutto przedmiotu
zamówienia

olej napędowy ON 38000

cena jednostkowa brutto za 1 litr słownie:.............................................................................................................

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

podatek VAT słownie:...............................................................................................................................................

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

cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia słownie:.......................................................................................

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

W wyżej  wymienionych  kwotach uwzględniono wszelkie  koszty związane  z  wykonaniem
zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą w ciągu 30 dni licząc od dnia 
otwarcia oferty i w wypadku wygrania  przetargu podpiszę umowę w 
wyznaczonym terminie.

3. Oświadczam,  że  jestem świadomy,  iż  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
ograniczenia  szacowanych  ilości  dostaw  bez  podania  przyczyn,  a  ja  nie  będę
dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego.

4. Oświadczam,  że  jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  w
niniejszym  postępowaniu fałszywych oświadczeń.

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 2

……………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

  

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę  w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju

napędowego prowadzonym przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

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

……………………………………………………………………..  …………….  oświadczam,  że

spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  dotyczące:

-  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 
  
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 3
……………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę  w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju

napędowego prowadzonym przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

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

……………………………………………………………………..  …………….  oświadczam,  że  nie

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ 

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 



Załącznik nr 4

……………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 

zgodnie z art. 26 ust. 2 lit.d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
/ tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ a mianowicie:

Składając  ofertę  w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę
oleju napędowego,

oświadczam, że należę / nie należę * do 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.) .
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

* niewłaściwe skreślić 



……………………………………..
 Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
oleju napędowego

oświadczam że:

1. o wszelkich zmianach cen paliw zawiadomię każdorazowo Zamawiającego.

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



                                                                                                                         załącznik nr 6

 UMOWA NR ...... / 2016 – WZÓR 

na hurtową dostawę oleju napędowego Ekodiesel do zbiornika  paliw płynnych znajdującego
się w Krzepicach przy ul. Targowej 19, Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w
Krzepicach, zawarta w dniu .........2016 r. w Krzepicach z wykonawcą wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 4/2016 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  którego
dokumentacja stanowi integralną część umowy,
pomiędzy:
Zakładem Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej  42-160 Krzepice, ul. Targowa 19
reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Janusza Kopacz – Dyrektora Zakładu 

zwanym dalej „Kupującym”

a

.......................................... z siedzibą przy ul. ........................................, reprezentowaną przez

........................................zwanym dalej „Sprzedającym”

§ 1

Przedmiotem umowy jest  hurtowa dostawa oleju  napędowego do zbiornika  o pojemności
2500  litrów  w  Krzepicach  przy  ul.  Targowej  19,  Zakładu  Działalności  Komunalnej  i
Mieszkaniowej   wg  następującej  specyfikacji  –  zgodnie  ze  złożoną  przez  Sprzedającego
ofertą w przetargu nieograniczonym nr 4/2016 z dnia 31.03.2016 r.:

Przedmiot zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto za 1

litr 

Vat Zamawiana ilość
[litry (dm3)]

Cena całkowita
brutto przedmiotu

zamówienia

olej napędowy ON 
38000

cena jednostkowa brutto za 1 litr słownie:.............................................................................................................

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

podatek VAT słownie:...............................................................................................................................................

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

cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia słownie:.......................................................................................

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



§ 2

1. Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  ilości  zamówionego  paliwa  do
rzeczywistego  zapotrzebowania  bez  żadnych  konsekwencji  finansowych.
Sprzedającemu  nie  przysługują  względem  Kupującego  żadne  roszczenia  z  tytułu
zmniejszenia ilości zamówionego paliwa.

2. Kupujący  upoważnia  ze  swej  strony  do  realizacji  umowy  i  jej  prawidłowego
rozliczenia: Ryszard Kleszcz. 

§ 3
1.Sprzedający zobowiązuje się do sprzedania paliwa Kupującemu. 

§ 4

W  przypadku  zaistnienia  jakichkolwiek  zmian,  mających  wpływ  na  realizację  niniejszej
umowy  np.  stanu  prawnego  przedsiębiorstwa,  reprezentacji  firmy  itp.,  Sprzedający
niezwłocznie  powiadomi  o  tym  Kupującego  i  dostarczy  stosowne  dokumenty  celem
udowodnienia tych zmian. 

§ 5

2. Dopuszcza  się  zmiany  cen  jednostkowych  paliwa  zaoferowanych  w  przetargu
nieograniczonym  nr  4/2016  z  dnia  31.03.2016r.,  o  których  to  zmianach  Sprzedający
zawiadamia każdorazowo Kupującego. 

3. Ostateczna  wartość  udzielonego  zamówienia  publicznego  (umowy)  nie  może
przekroczyć  zaoferowanej  przez  wykonawcę  kwoty  ........................  złotych  brutto
(słownie: ..........................).

§ 6

1. Kupujący oświadcza, że zakupione paliwo przeznacza na potrzeby własne i nie będą
one podlegały dalszej odsprzedaży.

        
§ 7

1. Po  dostarczeniu  oleju  napędowego  do  zbiornika  Zamawiającego,  Wykonawca
wystawi fakturę po każdej dostawie z terminem płatności 30 dni.  

2. Rozliczenie za dostarczony olej napędowy będzie dokonywane na podstawie faktury
VAT przelewowej wystawianej po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę. 

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT za przedmiot umowy w terminie
do 30 dni od daty wystawienia  faktury.

4. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  konto  Sprzedającego  podane
bezpośrednio na fakturze.

5. W  przypadku  nieterminowego  regulowania  przez  Kupującego  płatności
Sprzedającemu przysługują ustawowe odsetki od nieuregulowanych w terminie kwot.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Kupującego.
7. Sprzedający  nie  może  bez  zgody  Kupującego  przenieść  wierzytelności  na  osobę

trzecią.   



§ 8

1. Jakość paliwa sprzedawanego przez Sprzedającego będzie odpowiadała rzeczywistym
parametrom   jakościowym   paliw,  które   odpowiadają   odpowiednim normom. 
2. Reklamacje  z  tytułu   niewłaściwej   jakości  paliwa Kupujący  zgłasza  bezpośrednio
            Sprzedającemu.
3. W przypadku  stwierdzenia  wad  jakościowych  w sprzedanym  paliwie, Kupujący ma
          prawo złożenia reklamacji. Reklamacja musi być złożona  pisemnie listem poleconym
          bądź za pośrednictwem faksu, a następnie potwierdzona listem poleconym w ciągu 14
          dni od dnia wykrycia wady fizycznej paliwa przez Kupującego.
4. Jeżeli z  powodu  wady  fizycznej  paliwa  Kupujący  odstępuje  od  umowy albo żąda
          obniżenia ceny  bądź  też  żąda  dostarczenia  paliwa  wolnego od wad zamiast paliwa
          mającego  wady  może  on  żądać  naprawienia  szkody  poniesionej wskutek istnienia
         wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi
         odpowiedzialności. W ostatnim  wypadku  Kupujący  może  żądać  tylko  naprawienia
         szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady.

§ 9

1 Strony  nie  ponoszą odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wykażą, że niewykonanie lub
           nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.
2 Siłę  wyższą  stanowi  zdarzenie  nagłe,  nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
           uniemożliwiające  wykonanie umowy w części i na stałe lub pewien czas, któremu  nie
           można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

      Przejawem siły wyższej są w szczególności:
- klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, itp.
- poważne  zakłócenia w  funkcjonowaniu  transportu   samochodowego w

       skali regionu lub kraju
3 Strony  zobowiązują  się  wzajemnie do  niezwłocznego  informowania  o  zaistnieniu
           okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach
           dla umowy.
4 Strony  ustalają,  że  z tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez Sprzedającego z przyczyn
            niezależnych od Kupującego,  Sprzedający  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  5%
           kosztu wykonania umowy, o której w §5 pkt. 2 umowy.
5 W przypadku  gdy  Sprzedający  nie  będzie  wywiązywał  się  należycie  z  warunków
            określonych  w  umowie,  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  ze
            skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10

Na  podstawie  art.  145  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  razie  zaistnienia  istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od
umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim
wypadku  Sprzedający  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.



§ 11

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy mogą  nastąpić  tylko  w formie  pisemnego  aneksu  do
umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem treści art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku zmiany lokalizacji stacji paliw
w granicach administracyjnych miasta Krzepice. 

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  właściwe  przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sądy miejscowo właściwe według siedziby Kupującego.

§ 14

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy. 

2. Umowa  ulega  każdorazowo rozwiązaniu  z  chwilą  spełnienia  się  chociażby  jednego  z
poniższych zdarzeń:

a) Kończy się termin obowiązywania umowy.
b) Została  wyczerpana  kwota  umowy  brutto  w
wysokości ..................... zł.               

c) Zakupiona ilość paliwa przekroczyła wartości 38 000 L(dm³) ON
                                                         

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 1
w przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą za trzy pełne okresy płatności.
Jeżeli  Sprzedający  zamierza  rozwiązać  umowę  z  powyższego  powodu,  powinien
uprzedzić  o  tym  Kupującego  na  piśmie,  udzielając  mu  dodatkowego  miesięcznego
terminu do zapłaty zaległych płatności.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

§ 16

Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania
faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 574-000-77-92
Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania
faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ....................

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:


	O Ś W I A D C Z E N I E

