
ZL

REGON ...
NIP ..

RMULARZ OFER

zapytani^ na dostawę paliw pĘnnych i usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży
bezgotówkowej w postępowaniu nr wAD 2601.382.2019 prowadzonym w trybie
podstawowym, na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień
publicznych' których wańość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoĘ 30 tys. euro'' z dnia 29.12.2017 r.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w formie sprzedaŻy bezgotówkowej
z go dni e ze wszystk i m i warunk ami zaw artym i w zapylaniu za W nagr odzen ie :

ogółem brutto:

Woiewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego ]'5_]'7, 50-044 Wrocław

tel: 7 1, 37 L -84-35, fax 7 L 37 L-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/
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Lp. Nazwa produktu Jedn.
miary Ilość

Średnia
cena dnia

netto
PLN

Wańość
netto PLN

(4xO

Podatek
VAT
PLN

Wańość
brutto
PLN
6+71

Uwagi

I Ż J 4 5 6 7 8 9

I

Benzyna bezołowiowa,
liczba oktanowa

badawcza min.95,0,
zawartośćbenzenuoń
( V/V ) nie więcej niż

1,0

l. 17500

2

olej napędowy oN
liczba cetanowa nie
niŻszaniż5l, gęstość
wtemp. 15'C kglm3

820 -84s

l. ó000

3 Gaz LPG l. 1500

4

Usfuga mycia
(wymagania programu
myjnia automatyczna
(lub taśmowa), mycie

samochodu i kół
aĘwną piana,

suszenie)

Szt. 132

5
Karta Flota (wydanie

karty) Szt. 33
Stała cena
przez cała
umowę.

Razem



(słownie złotych:...

w tym należny podatek VAT

(słownie złotych:.

oferujemy dodatkowo stały upust od ceny netto produktów paliwowych w wysokości
(słownie procent: ..'.......)

2' oŚwnucZAN{Y, ze posiadamy w każdej wymienionej ponizej miejscowości powiatowej

(lub w innej miejscowości danego powiatu) minimum jedną stację (punkt) na której będzie

możl iwa r ealizacj a bezgotówkowe go zakupu asortymentu :

3. 9Ś1{IADCZAN.{Y, Że zapoznaliśmy się z treścią zapyilania ofertowego, uznajemy się

za związanych określonymi w nim zasadami postępowania _ w terminach i pod

warunkami w niej okreŚlonymi.

4. oŚwrłoczŁl.{Y, iŻ uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do

przygotowania oferty i wykonania umowy.

5. oŚwnucZAMY, ze oferowane paliwo spełnia wszystkie wymagania dla tego typu

produktu zgodnie z PN i innymi obowiązującymi przepisami.

6. DEKLARUJEMY, Że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w

Woiewódzki'':''."ffi 
l".',ffłTl{ł?:!t]JlTli'i:ictwaweWrocławiu

tel 7 L 37 I-84-35, fax 7'i. 37 I'84'32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/
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Lp. Miejscowość Powiat Adres punktu spruedaży

Minimalny zakres
asortymentu
dostępnego w

ounkcie
I Bolesławiec bolesławiecki E95 + ON
2 Dzierzoniów dzierŻoniowski E95 + ON
J Głosów ełoeowski E95 + ON
4 Góra górowski E95 + ON

5 Jawor iaworski E95 + ON

6 Jelenia Góra ieleniogórski E95 + ON
Kłodzko kłodzki E95 + ON

8 Legnica lesnicki E95 + ON
9 Lubań lubański E95 + ON
l0 Lubin lubiński E95 + ON

ll Lwówęk
Śląski

lwówecki
E95 + ON

12 Milicz milicki E95 + ON
13 oleśnica oleŚnicki E95 + ON
l4 Oława oławski 895 + ON
l5 Strzelin strzeliński E95 + ON
t6 Sroda Sląska średzki E95 + ON
t7 Świdnica świdnicki E95 + ON
18 Trzebnica trzebnicki E95 + ON
t9 Wałbrzych wałbrzyski E95 + ON
20 Wołów wołowski E95 + ON
2t Wrocław wrocławski E95 + ON

2Ż Wrocław m. Wrocław
E95+ON+LPG+

mYinia
23 Ząbkowice ząbkowicki E95 + ON
24 Zsorzelec zBorzelecki E95 + ON
25 Złotoryia złotoryiski E95 + ON

br- Ęł'



niniejszym,,FORMULARZU OFERTY'' są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
7. OŚWIADCZAMY, że wzór własny umowy (z załącznikami) potwierdza spełnianie

warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do jej zautarcia w miejscu i terminie .vqtznaczonym przez
Zamawiającego. W przypadku niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy
(lub jej załączników) z zapisami Formularza oferty lub treścią zapytania ofertowego
WAD.2601 3822019 przyjmujemy wyższość zapisów Formularza oferty i zapytania
ofertowego nad innymi zapisami.

8. UWAZAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej
złoŻenia.

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną częśó są:

10. Adres Wykonawcy, na

postępowania:
który naleŻy kierować korespondencję w trakcie

Numer telefonu ..; numer faksu lub adres email

dnia
miejscowośÓ

podpis osoby upowaŹnionej przez Wykonawcę

Wojewódzki lnspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15_17, 50-044 Wrocław

tel: 7 I 37 L-84-35, fax: 71 37 t-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/
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