
Sokołów Młp. 17.07.2017 

 

 

SPROSTOWANIE 

 

Dotyczy zapytania cenowego: ZK.355.2017 z dnia 14.07.2017 r.  

„Oferta na jednorazową dostawę oleju napędowego w ilości 4000 l. dla Zakładu 

Komunalnego sp. z o.o. w Sokołowie Młp. 

W związku z popełnieniem błędu niezamierzonego w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1) 

dokonuje się następujące zmiany: 

Punkt 1 

Jest: 

Oferujemy wykonywanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, przy zastosowaniu wskaźnika 

(upustu) w wysokości ………% w stosunku do średniej ceny detalicznej oleju napędowego ON w 

Polsce, opublikowanej na http://www.epetrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw w 

wysokości  4,17 zł.  za łączną cenę szacunkowej ilości 100 000,00 litrów oleju napędowego ON po 

zastosowaniu wskaźnika (upustu) w wysokości: brutto …………………… złotych; słownie złotych 

………………………………………………………………………………………………….. w tym …….% VAT w kwocie … 

……………zł., słownie złotych: …………………………………………………………………………………………, co daje kwotę 

netto: ………………….. zł. słownie złotych: ……………………………………………..…………………………………………… 

Winno być: 

Oferujemy wykonywanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, przy zastosowaniu wskaźnika 

(upustu) w wysokości ………% w stosunku do średniej ceny detalicznej oleju napędowego ON w 

Polsce, opublikowanej na http://www.epetrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw w 

wysokości  4,17 zł.  za łączną cenę ilości 4 000,00 litrów oleju napędowego ON po zastosowaniu 

wskaźnika (upustu) w wysokości: brutto …………………… złotych; słownie złotych 

………………………………………………………………………………………………….. w tym …….% VAT w kwocie … 

……………zł., słownie złotych: …………………………………………………………………………………………, co daje kwotę 

netto: ………………….. zł. słownie złotych: ……………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

Prezes Zarządu  

Magdalena Wróbel 

 

 

 



Znak sprawy:ZK.355.2017 

Załącznik nr 1 

..............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

na „Jednorazową dostawę oleju napędowego w ilości 4000 l. dla Zakładu Komunalnego 

sp. z o.o. w Sokołowie Młp.” 

 

Oznaczenie Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy (firma)1: 

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

Adres siedziby Wykonawcy: 

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

Adres do korespondencji: 

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

Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną adres zamieszkania: 

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

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………..……….…………………………………………………. 

Faks: …………………………..….……………………….……………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………..…………………… 

NIP ………………………….……………....................……………………………………….. 

REGON ……………………………………………….……………………………………….. 

Wykonawca reprezentowany przez: 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



W odpowiedzi na zapytanie cenowe proponujemy wykonanie przedmiotowego 

zamówienia na następujących warunkach: 

1. Oferujemy wykonywanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, przy zastosowaniu 
wskaźnika (upustu) w wysokości ………% w stosunku do średniej ceny detalicznej 
oleju napędowego ON w Polsce, opublikowanej na http://www.e-
petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw w wysokości  4,17 zł.  
za łączną cenę ilości 4 000,00 litrów oleju napędowego ON po zastosowaniu wskaźnika 
(upustu) w wysokości: 
brutto …………………… złotych; słownie złotych 
………………………………………………………………………………………………….. w 
tym …….% VAT w kwocie … ……………zł., słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………………, co daje 
kwotę netto: ………………….. zł. słownie złotych: 
……………………………………………..…………………………………………… 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia; 

3. Zawarty w załączniku nr 2 projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

4. Zamówienie wykonamy: 

a) Osobiście  

b) Przy współudziale podwykonawców 

W przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. b) – należy wypełnić poniższą tabelę 

 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

podwykonawcy 
Zakres podwykonawstwa 

   

   

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- …………………………………………………………………………………………….; 

- …………………………………………………………………………………………….; 

- …………………………………………………………………………………………….; 

- …………………………………………………………………………………………….; 

- …………………………………………………………………………………………….; 

- …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw
http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw


 

 

 

 

.......................................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 


