
Załącznik Nr 1 do SWZ

   pieczątka firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców*

1. Nazwa i adres firmy:
..............................................................................................................................
………...................................................................................................................................
(tel./faks) ....................................................
NIP: ............................................................ Regon: ………………...............................
Nr tel. ......................................................... fax. ...................................................
Nr KRS*: …………………………………… Wysokość kapitału zakładowego:* ………..
adres e-mail: ……………………………..

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  w trybie  podstawowym bez  przeprowadzania  negocjacji   na  dostawy  oleju  napędowego 
(numer  sprawy  ……………….)  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej    w  Swarzędzu  z  siedzibą 
przy ul. Strzeleckiej 2.

My niżej podpisani:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(wpisać imię/a, nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika)

Działając w imieniu i na rzecz
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

                       (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
                (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie       
                        zamówienia podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców)

1.1. Całkowita wartość oferty wynosi:

Rodzaj paliwa Cena Producenta: Cena 
netto za 1m3 
oferowanego oleju 
napędowego aktualna 
na dzień 20.01.2023 r. 
Ustalona zgodnie z 
serwisem internetowym 
PKN ORLEN w 
odniesieniu do oleju 
napędowego Ekodiesel

Stały upust 
(rabat) 
Wykonawcy

Cena Wykonawcy:
Cena netto za 1 m3 
oferowanego  oleju 
napędowego  (cena 
po  rabacie  z 
uwzględnieniem 
marży)

Zamawiana  ilość 
szacunkowa 
oleju 
napędowego

Wartość  netto 
zamówienia

1 2 3 4 5 6= 4*5
Olej napędowy ……….. zł/m3 ……….% ……….. zł/m3 30 m3 ………… zł
Wartość oferty brutto (cena netto + 23 % VAT) …………… zł
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Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do grosza.

3. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny paliwa obowiązują na  dzień 20.01.2023 r. i  są 

odniesione do temperatury referencyjnej +15oC.

5.  Termin  realizacji  pojedynczej  dostawy  wynosi  24  godziny  od  momentu  otrzymania 

zamówienia  na  wskazany  przez  Wykonawcę  adres  e-mailowy  …………………………………………. 

Każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-

mailem na adresy: …………………………..                                     

6. Na dostawy paliw udzielamy 30 dniowego terminu płatności licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi 

w Specyfikacji  Warunków Zamówienia i  nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych 

niniejszą ofertą zgodnie z art.  307 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019  r. (t.j. Dz. U.                   z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) tzn. przez 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………, w 

wysokości  5  %  całkowitej  wartości  nominalnej  umowy,  co  daje  kwotę  zabezpieczenia  w 

wysokości …………………………………… zł.

9. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji  wzór umowy został  przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie ……………………………. Jesteśmy 

świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium 

ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.

11.  Deklarujemy,  iż  wszystkie  oświadczenia,  informacje,  dokumenty  złożone  w  ofercie  są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

12. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić 

na konto/* adres: ...................................................................................................................

13.  Czy  przewidywane  jest  zlecenie  podwykonawstwa  w  ramach  zamówienia?  tak/nie* 

(niepotrzebne skreślić)

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 

(podać  zakres  prac,  bez  wskazywania  konkretnego  podwykonawcy): 
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…………………………………….

14. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego (podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu)

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

i podajemy:

adres do korespondencji: .……………………………………………………………

nr faksu do korespondencji: ………………………………………………………….

15. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków 

Zamówienia za cenę podaną w tabeli.

…………….., dnia ...................                                               …................................................... 
Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych                                           
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SWZ

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. 125 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  pn.:  „Dostawa  oleju 
napędowego  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Swarzędzu” oświadczam,  co 
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam warunki  udziału  w postępowaniu określone przez  Zamawiającego 

w SWZ.

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

                                                                                                                                               (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez  Zamawiającego  w  SWZ,  polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:   …..

……………

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

……………………………………..,                       w  następującym  zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………………………        (wskazać podmiot i  

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

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

                                                                                                                                                          (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.

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

      ………………………

                                               (podpis)

Załącznik nr 3 do SWZ

……………………………………………………
   pieczątka firmowa Wykonawcy 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Dostawa oleju 
napędowego  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Swarzędzu”. oświadczam,  co 
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

 art. 108 ust. 1 ustawy PZP

 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy  PZP

art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  
przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129)

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

       …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* (niepotrzebne skreślić) w stosunku do mnie podstawy 

5



wykluczenia wymienione poniżej z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać  

mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  

ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy   PZP. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  w związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  110  ust.  2 

ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Należy wypełni

 jeżeli  Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego.  Jeżeli  nie,  pozostawiamy  nie  wypełnione  lub 

oznaczamy zapisem  - nie dotyczy

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(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.

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

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SWZ
_______________________________________

     (pieczęć firmowa)              (miejscowość i  data) 

WYKAZ DOSTAW 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej jednej dostawy oleju napędowego, w ilości 50.000 litrów oraz 
dokumenty potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie. 
Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . 

L.p. Zamawiający/ odbiorca 
Krótki opis Wartość dostawy brutto w zł

Czas realizacji dostawy

Początek Koniec 

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o  
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych  
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

…………………………………………………………
    miejscowość, data                                                                     

 
…………………………………………………

czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis 
wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Uwaga! Niniejszy  Wykaz  dostaw składa  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  składa  je  
Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 5 do SWZ
_________________________________

       ( pieczęć firmowa podmiotu )    miejscowość i  data) 

Zobowiązanie podmiotu  do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

Uwaga!
Zamiast niniejszego dokumentu można przedstawić inne dokumenty, które określą w 
szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą. 

Ja: 
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby /osób upoważnionej /-ych do reprezentowania podmiotu

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG

zobowiązujemy się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu: sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia:

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu”.
Oświadczam, iż:

5.10.1.1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następujący sposób: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5.10.1.2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.10.1.3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.10.1.4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie 

następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
    miejscowość, data                                                 

 
…………………………………………………

czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis 
wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Załącznik Nr 6 do SWZ
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OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Wykonawca: 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGONL,KRS/CEiDG) 
reprezentowanym przez:

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

 Zamawiający:
 
 

…………………………………………………..

Dotyczy postępowania pn. …………………………………………………………………
Informuję, że*: 

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji  i  konsumentów (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty 

    w w/w postępowaniu 
□ należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z  dnia  16 lutego  2007 r.  o  ochronie 

konkurencji                             i  konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z  
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty                     w w/w postępowaniu:
1. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
2. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z  w/w Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………

……….........................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. 
 
                                                                                                                                                   ……………….............................................

 czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis 
  wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób

                                właściwie do tego upoważnionej/upoważniony

*Należy wybrać właściwe i zaznaczy
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