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zaĘcżnik n. 1
do zapytania ofertowe8o

do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska 18
66-400 GorzóW Wlkp.

odpowiadając na Zapytanie ofeńowe w postępowaniu o zawarcie umowy na ,,Sukcesywne,
bezgotówkowe zakupy paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp."
nazwa Wykonawcy

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .

.

forma organizacyjno - prawna Wykonawcy
numer

NlP

:

..................,.,..,..

numer REGoN

numertelefonu :.,,...,..,..,.,...,..,.....

adres e-mail

1.

:

Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie zwymogami Zapytania ofertowego za cenę:

cena
jednostkowa
Lp.

zamówienia

2

1

I

1 litr benzyny
bezołowiowej

netto na dżień
16.10.2018r.
j

Rabat

cena
jednostkowa
netto po
uwz8lędnieniu

llość
(w l)

rabatu

Wańość netto po

WartośćVAT

wańośćbrutto

uwż8lędnaeniu
rabatu

23%

po trwz8lędnieniU

(poż.5 x poz.6)

|poz,7 x 23%)

5

rabatu
(poz. 7 + poz.8)

a

17 500,00

Pb 95 (E5)

]. litr

2

oleju
napędoWego

oN

12

000,00

(B7)

razem

*Rabat w % (podany do dwóch miejsc po przecinku) o który każdorazowo zostanie pomniejszona
cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej W danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu,

Ęczna Wartośćnetto słownie po uWzględnieniu rabatu

.nj),.,
*VĄ

t

?/J

: ............,...
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Łączna wańość brutto służy do porównania ceny ofertowej a wskazany rabat, o który każdorazowo
zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa W stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie
sprzedaży W dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres rea|izacji umowy.

2.

Oświadczam/my, że odległośćnajbliższej stacji paliw (licząc przejazd najkrótszą trasą od siedziby
Zamawiającego iz powrotem) Wynosi ............ km.

3.
4.

oświadczam/y, iż spełniam/y Warunki udzialu w postępowaniu określone z Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam/ my, że:
za poznałem/liśmysię z warunkami zawańymi w Zapytaniu ofeńowym i akceptuję/my je bez
zastrzeżeń oraz gwarantuję/my wykonanie całościniniejszego zamóWienia,
jestem/ nie jestem* zarejestrowany (-a) jako podatnik VAT- czynny (*niepotrzebne skreślić},
wypełniłem/liśmyobowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub ań. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/|iśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**
uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
skladania ofert,
zawarty W Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany

a)

b)
c)

d)
e)
f)
5.

bez zastrzeżeń,

dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny ifaktyczny, aktualny na dzień składania
oferty.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres e-mail:

6. lmię i

z

nazwisko osoby upoważnionej przez Wykonawcę
Zamawiającym W czasie obowiązywania umowy:

do

bezpośrednich kontaktóW

tel:....,......................., e-mail:...........

7, Ofertę

niniejszą składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami

do niniejszej ofeńy są:

1) Podpisany i zaparafowany na każdej stronie projekt umowy - zał. nr 2.
2) Co najmniej dwie referencje dot. pozytywnie zrealizowanych, a w

przypadku świadczeń
i złożoności
porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia - z okresu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działa lnościjest krótszy - w tym
okresie.
Dokument okreŚlający status prawny oferenta (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
centralnej EWidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej).
Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonejkopii, lub kopii poświadczonej
przez osoby uprawnioneł.

okresowych

3)

4)

1

i

ciągłych również wykonywanych zamówień,

rozporżądżeniePadamentu Europejskie8o i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

w

zakresie

r, w 5prawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetważaniem danych osobowych i w sprawie swobodne8o prżepłYwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE |oaólne
rozporządzenie o ochronie danYch) (Dz. Urz, UE

ód-ł

L

119

ź dnia

04.05.2016 str, 1),
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podpisł osoby/ób upoważnioneńch

do repreżentowania Wykonawą
*niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy Wykonawca nie prżekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzl
Wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do an. 13 ust,4lub ań. 14 ust. 5 RoDo treści ośWiadczenia
Wykonawca nie skiada (usunięcie treści ośWiadczenia np. przez.iego wykreślenie).
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