
Z  ałącznik nr 1 do zapytania ofertowego   nr 1/21  

Dotyczy: Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy w roku 2021 (IV - XII)

……………………………..……...................
      (pieczęć Wykonawcy)

……………………………..........…………...
        (miejscowość i data)

……………………………..........…………...

  (tel./faks)

……………………………..........…………...
                 (e-mail)

F O R M U L A R Z  O F E R T A

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr  1/21 oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia
obejmującego wykonanie:
Bezgotówkowego zakupu paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy w roku 2021

działającej w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..……….…………………………………………………

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

/pełna nazwa Wykonawcy/

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/21 na wykonanie zamówienia p.n. „Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na
stacjach Wykonawcy w roku 2021 (IV - XII)”

1. Oświadczam(-y), że akceptuję (-my) warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oferujemy:

stały upust od ceny jednostkowej netto zakupu paliw w wysokości ……… %.

L.p.

Rodzaj
paliwa

Cena netto
(1 litra)
paliwa *

Upust za 1 litr
dla Zamawiającego Cena

jednostkowa
netto sprzedaży

dla
Zamawiającego
za 1 litr            

(kol. 3 - 5)
różnica

Szacunkowa
ilość

w litrach

Wartość ceny netto
sprzedaży  dla

Zamawiającego za
szacunkową ilość

paliwa

(kol. 6 x 7)
iloczyn

Stawka podatku
VAT %

Wartość ceny brutto
sprzedaży dla

Zamawiającego za
szacunkową ilość paliwa

%
upustu

(jednakowy
dla

wszystkich
rodzajów

paliw)

Wartość
upustu  w zł.
 

(kol. 3 x 4 )
iloczyn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Pb
95

585

2 ON 17865

3 Razem**
(suma wartości ceny brutto z wierszy 1 i 2):

3. Stacja paliw znajduje się w miejscowości ………………………………….., oddalonej o …………..** km od 
siedziby Zamawiającego

* hurtowa cena netto 1 litra oleju napędowego/benzyny ogłoszona na  oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN na dzień 2021-03-23 
**element ( wartość ) brany pod uwagę podczas oceny ofert



4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz otrzymałem konieczne informacje potrzebne
do prawidłowego przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że nie jest wiążące wycofanie oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.
6. Oświadczam jednocześnie, iż:

- spełniam wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
- nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, 
- zapoznałem się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i nie będę wnosić żadnych roszczeń  z tytułu
błędnego skalkulowania ceny,
-   Posiadamy  niezbędne  uprawnienia,  wiedzę,  doświadczenie,  potencjał  ekonomiczny  i  techniczny  oraz
znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi

7. Ponadto oświadczam, że:
- złożona oferta jest wiążąca przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
- w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez
Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

8. Warunki płatności zaoferowane w ofercie: termin płatności faktury 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

9. Ofertę niniejszą składam na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
10. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  obowiązkiem  informacyjnym  obowiązującym  w  Gminnym  Zakładzie

Komunalnym Sp.  z  o.o.  wynikającym z  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE)  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. (RODO), zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego i akceptuję postanowienia w
nim zawarte.

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że określone powyżej oświadczenia oraz załączone do
oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień  złożenia oferty (art. 297 k.k.)

12. Do oferty dołączam(-y) następujące dokumenty:

1. ………………………………………………………………………………………………………………..…

2. ………………………………………………………………………………………………………………..…

3. ………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………..…
                 ( pieczątka i podpis Wykonawcy )



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia 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) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp z o.o. w Zaklikowie przy ulicy Targowej 2, 

37 – 470 Zaklików, telefon kontaktowy: 158738405, adres poczty elektronicznej kontakt@  gzk  zaklikow.pl   
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mateusz 

Siembab. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
mateusz  .  siembab  @hebenpolska.pl  .pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, 
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, dotyczącego wyłonienia wykonawcy, realizacji umowy i ewentualnego 
dochodzenia roszczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z regulaminu udzielania 
zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać  jeśli jest Pani/ Pan osobą fizyczną, osobą 
reprezentującą osobę prawną  lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności dostawcy 

systemów informatycznych, firma hostingowa, podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów 
informatycznych, podmiot zapewniający obsługę prawną, firma świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, 
dostawca usług poczty elektronicznej oraz podmioty publiczne wykonujące zadania na podstawie przepisów prawa.

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane a następnie 
przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań 
prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu  o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 

30 000 euro jest  niezbędne aby móc wziąć udział w postępowaniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy 
Pani/ Pana udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej  kwoty 30 000 euro.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej

….…..…………………….............. 
data i podpis wykonawcy

2) wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
postępowaniu1.

….…..…………………….............. 
data i podpis wykonawcy

 
1W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych zamawiającemu innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,  określonego w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 
oświadczenia wykonawca nie składa.


