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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 9 października 2018 r. 

 
 BAK.WZP.26.34.2018.6 

 

 
Wykonawcy       
                                                                                                                                                            

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego 
ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy gm. 
Strachówka”. 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 3) wzoru formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do specyfikacji. 
 
Punkt 3) wzoru formularza oferty otrzymuje brzmienie: 
 
1) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia – wynosi brutto1 (wraz 

z podatkiem VAT): ................................................................ PLN (polskich złotych) 

(słownie złotych: ...................................................................................... i …./100), zgodnie 

z kalkulacją przedstawioną poniżej w tabeli: 

Przedmiot zamówienia Ilość 
j.m. 

(litry) 

Cena brutto  (z VAT) 
producenta za 1000 litrów (w 

PLN) podana na dzień 
02.10.2018 r., potwierdzona 

dokumentem, o którym 
mowa w pkt XVI.1.8) SIWZ 2 

Kwota upustu  
za 1000 litrów (w PLN)3 

Cena brutto (z VAT) 
za 1000 litrów (w PLN) 

kol. 3 - kol. 44 

Wartość brutto  przedmiotu 
zamówienia (w PLN) 

kol. 5 x  110 (mnożymy przez 
liczbę 110) 5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Olej opałowy do celów 
grzewczych 

Producent oleju:6 

110 000 
litrów 

......................złotych,  …../100 
groszy) 

 

............złotych,  …../100 
groszy) 

 

.......................złotych,  
…../100 groszy) 

 

.......................złotych,  
…../100 groszy) 

 (….. Kwota z kolumny nr 5 x 
110) 

                                            

1 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; 
2 Wypełnia Wykonawca. 
3 Wypełnia Wykonawca. 
4 Wypełnia Wykonawca. 
5 Wypełnia Wykonawca. 
6 Wypełnia Wykonawca. 

0
0

0
0

0
2

7
3

9
8

7
3



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      2/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                                 Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341 
 

 

……………………..… 

Nazwa oleju stosowana 
przez producenta:7 
………………………… 
………………………… 

 
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 
 
          

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

                                            

7 Wypełnia Wykonawca. 
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