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Szacunkowa ilość w 

skali roku 

Cena jednostkowa brutto na 

dzień złożenia oferty bez 

naliczonego upustu (zł)

Stawka podatku VAT (%)

Wartość brutto  (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. Olej Napędowy (ON) litr 22652,5

2. Benzyna bezołowiowej (Pb95) litr 1230

3 AdBlue litr 243

4

5. Koszt obsługi kart szt. 18

6. Koszt wydania nowej karty szt. 18

7. Koszt wydania karty zamiennej szt. 18

8.

9.

……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..

(Data i miejscowość)

 (Pieczęć i podpis osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo)

                                                                                          Załącznik nr 2 do zapytania

1. Podana ilość asortymentu, jest ilością szacunkową. Zamawiający będzie dokonywał zakupu sukcesywnie wg potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości asortymentu oraz możliwości 

rezygnacji z niektórych pozycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Ceny jednostkowe podane w poz.1-3 są cenami na dzień złożenia oferty i są cenami zmiennymi w trakcie realizacji zamówienia tzn. zależnymi od cen aktualnych na danej stacji paliw na dzień zakupu asortymentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Oferowany upust od litra paliwa i roztworu mocznika AdBlue w % zostanie wprowadzony do umowy jako obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. 

4. Wartość podana w wierszu Razem pozycja 1-3 bez naliczonego upustu + poz. 5-7 będzie stanowiła wartość oferty. 

5. Wartością brutto umowy będzie wartość oferty brutto pomniejszona o upust wskazany przez Wykonawcę w ofercie

Wartość netto w złotych: …………………………………………………….……. 

Wartość netto w złotych słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku VATw złotych: …………………………………………..……

Wartość podatku VAT w złotych słownie: ……………………………………………………………………………………………………

Wartość brutto w złotych: …………………………………………………….……. (Kwota wskazana w wierszu nr 8)

Wartość brutto w złotych słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

Kalkulacja cenowa-Specyfikacja asortymentowo - ilościowa na sukcesywny zakup oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) oraz wodnego 

roztworu mocznika AdBlue w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie kraju dla pojazdów Miejskiego 

Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Razem pozycja 1-3 bez naliczonego upustu (zł)

Wysokość zaoferowanego upustu od litra paliwa i wodnego roztworu mocznika AdBlue w %                                                                                             

zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie. 

Wartość brutto po zastosowaniu upustu (zł) 

SUMA: Razem pozycja 1-3 bez naliczonego upustu + poz. 5-7 (wartość oferty)

SUMA: Razem pozycja 4-7 (wartość do umowy)


