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OFERTA CENOWA  

Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. 

Ofertę cenową składa: 

Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 (adres) 

Tel/fax__________________________________  e-mail _______________________________________________ 

 

REGON______________________________                               NIP ___________________________________ 

 

nazwa podstawowego banku, nr konta:_________________________________________________ 
 

W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty  

o nazwie „Sukcesywna dostawa oleju napędowego” 

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu 

do składania ofert za cenę brutto: ______________________________________PLN, słownie 

____________________________________________________________________,  

w tym podatek VAT _______%, tj. ______________________________________________zł,  

 

 

WYCENA ANALITYCZNA CENY OFERTY 

 

L.p. Nazwa produktu Ilość 
Jedn. 

miary 

Cena  

jedn. netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

brutto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Kwota 

VAT 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 
Olej napędowy 

(ON) 
21 000 dm3   

  
  

 

W cenie jednostkowej uwzględniono oferowany stały upust cenowy w wysokości _____% ceny 

brutto za 1 dm3 na dystrybutorze w dniu ogłoszenia postępowania. 

 

2) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy 

licząc od dnia podpisania umowy, bądź do wyczerpania ilości oleju napędowego. 

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu 

do złożenia oferty tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

5) Oferta została złożona na ___stronach,  kolejno ponumerowanych od nr ___  do nr ___ (wraz 

z załącznikami) 

6) Nazwisko i imię: ______________________________________________________________ 
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Upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu: 

___________________________________________________________________________ 

Uwaga: pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę dołączyć do oferty. 

Miejscowość i data: ____________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

1. ________________________________________________  str. _______ 

2. ________________________________________________  str. _______ 

3. ________________________________________________  str. _______ 

4. ________________________________________________  str. _______ 

5. ________________________________________________  str. _______ 


