Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZP. 271.2.16.2019

Pieczątka firmowa Wykonawcy
Tel. komórkowy: .............................................
Faks: ...............................................................
e-mail: .............................................................

OFERTA CENOWA
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zadanie p.n.

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina
w 2020 roku
1. Składam ofertę na wykonywanie ww. dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym, obejmującą niżej wymienione pozycje:
1) dostawa oleju napędowego (ON):
Nazwa produktu

Upust brutto
na 1 litrze w zł

olej napędowy (ON)

2) dostawa benzyny bezołowiowej (Pb 95):
Nazwa produktu

Upust brutto
na 1 litrze w zł

benzyna bezołowiowa (Pb 95)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym w tym ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, oraz
uzyskałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam że:
1) posiadam stosowne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności,
2) oferowana stacja paliw zlokalizowana jest w ..........................................................................,
przy ul. .......................................................................... tj. w odległości ............ (km) od
siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną,
3) posiadam aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755),
4) oferowana stacja paliw spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw,
w tym przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.).
4. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Data ………………..
…………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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