
Nazwa oferenta:           Załącznik nr 1 

Adres oferenta: 

Nr telefonu: 

Numer fax: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

Dostawa oleju napędowego loco Ostrowiec Św. w cenie netto : cena hurtowa dnia 

z dnia dostawy oleju napędowego „………………….” zamieszczona na stronie internetowej 

PKN ORLEN (+ lub -)........... zł./litr 

 

 

 

 

 

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

/data/ / podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta/ 



 

Nazwa oferenta:           Załącznik nr 2 

Adres oferenta: 

Nr telefonu: 

Numer fax: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

       Ja niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel oferenta oświadczam, że reprezentowana 

przeze mnie firma: 

 

1. Posiada uprawniania niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy kupna -

sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla zbioru "Kontrahenci - 

realizacja umów" która jest dostępna na stronie internetowej www.mecostrowiec.pl i 

w sekretariacie Spółki.  

 

 

 

 

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

/data/                                                                                                 / podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta/ 

 



 

Załącznik nr 3 

 

UMOWA NR . . . . . . . /2020 

z dnia …………. 

 

W konsekwencji wyboru oferenta w trybie zapytania o cenę , który został 

rozstrzygnięty w dniu ……….…….., zgodnie z ofertą z dnia ………………., została zawarta 

w dniu ………………. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną 
Spółka z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie 

Gospodarczym w Kielcach pod numerem KRS 0000010670 zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

1. Dariusz Wojtas – Prezes Zarządu 

2. Renata Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu 

a Przedsiębiorcą: ………………………………………………………………. , prowadzącym 

działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie:  

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………... 

2. ....................................... 

zwanym dalej „Dostawcą” , umowa następującej treści: 

§ 1 

Oświadczenie 

1. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem 

identyfikacyjnym NIP 661-00-02-08 i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

2. Dostawca oświadcza , że jest płatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem 

identyfikacyjnym NIP ………………...…. i jest upoważniony do wystawiania faktur 

VAT. 

3. Upoważnia się Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez ich podpisywania przez 

Zamawiającego. 

§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna standardowego oleju napędowego 

w ilości od 50 000L do 100 000L. do stacji paliw Zamawiającego, o pojemności 5 000 L. 

znajdującej się na terenie Ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2.  

§ 3 

1. Dostawy cząstkowe realizowane będą w ciągu max 3 dni roboczych od dnia złożenia 

zamówienia (faksem). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych przedmiotu zamówienia - 

maksymalnie o 20 %. 

3. Integralną część umowy stanowią: 
• Specyfikacja zamówienia; 

• Oferta Dostawcy wraz z załącznikami 

§ 4 

1. Dostawca zapewni transport paliwa do Zamawiającego – Ostrowiec Św. ul. 

Samsonowicza 2 (Ciepłownia) od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

-15
00

 . 

2. Osobą uprawnioną do realizacji umowy z ramienia Zamawiającego jest: 

Zbigniew Mazurek, tel: 505 181 726, 

a z ramienia Dostawcy: ……………………………………      tel ……………………… 



3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie potwierdzenia złożonego przez 

przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w ust.2 lub przez osobę przez niego 

upoważnioną. 
4. Podstawa do określenia ilości paliwa przy dostawie jest atestowany przepływomierz 

Dostawcy oraz listwa pomiarowa Zamawiającego. 

5. Dostarczane paliwo powinno odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania, tj. Posiadać odpowiednie certyfikaty , być zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach lub aprobata techniczną. 
6. Dostawca dostarczy Zamawiającemu przy każdej dostawie odpowiedni certyfikat, 

potwierdzający jakość paliwa. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego , iż paliwo posiada nieodpowiednią 
jakość, przedstawiciele Dostawcy i Zamawiającego dokonają komisyjnego poboru próbki 

paliwa , która zostanie przesłana do badań przez niezależne akredytowane laboratorium. 

Koszty badań zostaną poniesione zgodnie z ich wynikami. W przypadku gdy paliwo nie 

odpowiada parametrom określonym w warunkach konkursowych , Dostawca dokona 

wymiany na własny koszt oleju napędowego na właściwy w ciągu max 3 dni roboczych od 

dostarczenia wyników badań paliwa. Próbki oleju napędowego na podstawie których będą 
rozpatrywane reklamacje jakościowe  będą pobierane z autocysterny dostawcy zgodnie 

z polską normą PN-EN ISO 3170. 

8. Reklamacja paliwa przez Zamawiającego wstrzymuje płatność za reklamowaną dostawę. 
§ 5 

1. Koszty dostaw cząstkowych określane będą na podstawie rzeczywistej ilości paliwa 

w cząstkowej dostawie oraz ceny jednostkowej, określonej na podstawie formuły: Cena 

hurtowa dnia z dnia dostawy oleju napędowego „…………………..” zamieszczona na 

stronie internetowej PKN ORLEN  ( + lub - ) …..………..zł/l. 

2. Cena określona w § 5, punkt 1 obejmuje koszty dostawy, transportu loco Zamawiający 

oraz napełnienia zbiornika Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawiania faktur jest potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 4.3. 

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

5. Strony związane są wielkością dostaw , określonych w poszczególnych zamówieniach 

a nie ofertą konkursową. 
§ 6 

1. Strony ustalają, że: 

• Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki realizacji przedmiotu 

umowy w wysokości 1% wartości cząstkowego zamówienia netto, za każdy dzień 
opóźnienia w dostawie. 

• Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe, w przypadku opóźnienia 

w zapłacie faktury. 

2. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przewyższających wysokość kar umownych , strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie 

uzupełniające) 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8 

W razie sporu zaistniałego na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do 

rozstrzygnięcia tego sporu będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

 



§ 9 

Umowa obowiązuje do dnia 31.08.2021 roku. 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         DOSTAWCA: 

 

 

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

 

 

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


