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Oferta 

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na zadanie pn. Dostawa oleju 

napędowego do Czysty Region Spółka z o. o. w 47-230 Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Naftowej 7 na 2023 rok (nr ref. 

CR.271.30.2022) składam poniższą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.  

1) Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców (*)  

Nazwa  

Adres  

Województwo  

Adres korespondencyjny  

Imię, nazwisko i funkcja osoby 
(osób) reprezentującej 
Wykonawcę, która przystąpi 
do podpisania umowy: 

 

Adres poczty elektronicznej  

Adres strony internetowej  

Numer telefonu  

REGON  

NIP  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  
  Tak 

  Nie 

Uwaga! 
Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004: „Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

(*) – proszę niepotrzebne skreślić 

 

 
Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
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2) Oferta cenowa.  
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
na: „Dostawa oleju napędowego do Czysty Region Spółka z o. o. w 47-230 Kędzierzynie – Koźlu przy 
ul. Naftowej 7 na 2023 rok”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferując następujące elementy cenowe:  

Oleju napędowego „standardowego” 

Wskaźnik relacji ceny jednostkowej w stosunku do ceny hurtowej PKN Orlen Ekodiesel [-]  

Stawka podatku VAT [%]  

Oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” 

wskaźnik relacji ceny jednostkowej w stosunku do ceny hurtowej PKN Orlen Arktyczny 2 [-]  

Stawka podatku VAT [%]  

Wyliczenie ceny oferty 

Rodzaj paliwa 

szacowana 
ilość 

danego 
rodzaju 
paliwa 

cena hurtowa 
olej 

napędowy na 
1 grudnia 

2022 r. 

wskaźnik relacji 
ceny 

jednostkowej w 
stosunku do 

ceny hurtowej 
PKN Orlen 

VAT 

(100+VAT[%])/100 

Cena 

[-] [dm3] [zł/dm3] [-] [-] [zł] 
[1] [2] [3] [4] [5] [2]*[3]*[4]*[5] 

Oleju napędowego 
„standardowego” 

456 000     

Oleju napędowego „o 
polepszonych 
właściwościach 
niskotemperaturowych” 

24 000     

Razem  

3) adres skrzynki ePUAP 

 

4) Oświadczenia 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. że dostarczane paliwo spełni parametry minimalne określone w SWZ  

2. przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie określonym w SWZ; 

3. jestem związany ofertą przez okres określony w SWZ; 

4. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 
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Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom oraz nazwa i firma podwykonawcy  

Oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy  

Oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy  

Zobowiązanie podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca (w oryginale) lub inne dokumenty bądź dowody  

oraz dodatkowo: 
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