
 

 

Stara Błotnica, 04.10.2016 r. 
 

 
PROŚBA  O ZŁOŻENIE OFERTY DODATKOWEJ 

 
Dotyczy Zapytania ofertowego z dnia 22.09.2016 r. na wykonanie zamówienia o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku 
Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe”  
 

W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch najkorzystniejszych 
ofert o identycznych cenach, Zamawiający prosi niżej wymienionych Wykonawców do 
złożenia oferty dodatkowej: 

 

1) MER – TRANS Michał Pajdziński  Grabina 2, 26-640 Skaryszew 
2) MEGATERM Lidia Druszcz , ul. Żelazna 1, 26-600 Radom 

 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej. 

Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco: 
 

Adres Wykonawcy 
……………………. 
 

Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe 
„Zapytanie ofertowe - oferta dodatkowa” 

 
NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT     

tj.  07.10.2016 r. godz. 1210 
 
Termin złożenia ofert dodatkowych: 07.10.2016 r. godzina 12:00. 
Urząd Gminy Stara Błotnica, pokój nr 7 
  
Termin otwarcia ofert dodatkowych: 07.10.2016 r. godzina 12:10. 
Urząd Gminy Stara Błotnica, pokój nr 7. 
 
                                                                                     Dyrektor Szkoły 
 
                                                                                          Anna Ziomek 
 
 
 
 



 
 
…………………………………..                                                         
/Nazwa oferenta/                                                Zespół Szkół Gminnych  
                                                                           w Starym Goździe 

 
 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y   D O D A T K O W E J 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia 22.09.2016 r. na dostawę oleju opałowego 
lekkiego do budynku  Zespołu Szkół Gminnych  w Starym Goździe  składam ofertę: 
Oferuję  dostarczenie oleju opałowego lekkiego w ilości   25 000 l.: 

 

Cena brutto za 1 litr oleju opałowego……………………………zł słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

� cena netto zakupu  1 litra u producenta  - 2,07  zł. (z dnia 29.09.2016 r.) 

� - rabat  ……………………zł. 

� cena netto za 1 litr oleju opałowego …………………….. zł. 

� +  podatek VAT  …………………………………………………….. zł. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami  zapytania ofertowego i nie wnoszę uwag          
i zastrzeżeń. 
Akceptuję projekt umowy i  warunki płatności – 30 dni od daty przedłożenia zamawiającemu 
faktury. 
Termin dostawy od chwili telefonicznego zamówienia –  nie później niż 2 dni. 

 
 
…………………….dnia……………………… 
 

    …..………………………………………… 
                                                                                                    ( podpis upoważnionego  

                                                                                                         przedstawiciela oferenta) 
 
 


