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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
………………………………………………………. 

Pieczątka Wykonawcy 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów dla 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
 

 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
Nazwa Wykonawcy  ........................................................................................................................................................  
Adres siedziby  ................................................................................................................................................................  
Adres do korespondencji  ...............................................................................................................................................  
Nr tel. - ............................................................., Nr fax -  ...............................................................................................  
E-mail: .............................................................., http://  ................................................................................................  
NIP - ................................................................., REGON -  .............................................................................................  
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zapytania ofertowego za cenę całkowitą brutto: 
 ......................................................................................................................................................................................zł 
(słownie: .........................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................... ) 
Oferowany upust wynosi: …………………… %1 

 

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

przedmiotu zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin 

płatności od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone 

w tymże dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób 

określony w zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, zawierającą informacje 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym 

zapytaniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 

                                                 
1

 Pod pojęciem „oferowany upust” Zamawiający rozumie wyrażony w % upust od ceny 1 litra paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy 

w dniu tankowania. Oferty w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą „oferowanego upustu” Zamawiający przyjmie jako oferty z 0% upustu 

.  
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stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy 

właściwą stawkę podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w 

dniu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

Zapytaniu ofertowym. 

9. Informujemy, iż Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi 

Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujący zadań**: 
 

Lp. 
Firma 

podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że 
ponosimy pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 
 
 
 

 
 
 

………………………………………………. ………………………………………………. 
miejscowość i data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


