
                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 

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

(Pieczęć oferenta) 

 

                                                      O F E R T A    
 
 

Nazwa Dostawcy ............................................................................................................. 

 

Adres Dostawcy....................................................................................................... 

Telefon............................................fax....................................... 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (numer sprawy ZP - 07/2021)  na: 
 

 

„Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu            
                               propan w butlach 10 kg”   

 
Składam(my) niniejszą ofertę: 

 

Stały upust od średniej ceny notowań butli LPG 11 kg publikowany na stronie 

https://www.e-petrol.pl/notowania/notowania-cen-hurtowych-butli-lpg: 

dla butli gazu propan-butan 11 kg  - ..................zł; 

dla butli gazu propan 10 kg                -  …………..zł. 

 

Oferowane ceny jednostkowe netto wraz z kosztami transportu na dzień 10.11. 2021                                           

jednej butli stalowej (11kg)  gazu propan-butan -  ........................................................zł.; 

jednej butli stalowej (10kg) gazu propan            -  ……………………………………zł. 

  

Wartość netto oferty wraz z kosztami transportu 

2 200 szt. butli z gazem propan-butan x cena jednostkowa….….....zł  =  wartość neto……..…....….zł 

   300 szt. butli z gazem propan  x cena jednostkowa…....………...zł  =  wartość neto……..…....….zł 

RAZEM WARTOŚĆ OFERTY NETTO WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU: 

…………………………………………………………………………………….zł 
 

PODATEK VAT:…………………………………..zł 

 
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU: 

…………………………………………………………………………………….zł 

 

 

                                  …………………………………………… 
                                                                               Pieczęć, podpis i data 

https://www.e-petrol.pl/notowania/notowania-cen-hurtowych-butli-lpg


                                                    

                                                         OŚWIADCZAMY ŻE: 

 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

    do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia. 

3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie  wymienionego 

    zamówienia. 

4. Zawarte w SIWZ istotne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 

    przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

    Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

    Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oferta została złożona na _____ stronach kolejno ponumerowanych od nr ______ do nr 

     ______ . 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

__________________________________, dnia____________________________________ 

 

 

 

 

                                                                  ____________________________________ 
                                                                                                 (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


