
 Załącznik nr 1

(nazwa i adres wykonawcy) 

OFERTA

Zamawiający:

Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Zawodowego

Im. Stefana Żeromskiego 

ul. Szczecińska 88

78-300 Świdwin

Nawiązując do zaproszenia -  do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w

trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.

1843  ze  zm.)  Zakup  i  dostawa  paliw  silnikowych  do  Zespołu  Szkół  Rolniczych  Centrum  Kształcenia

Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

My niżej 

podpisani: .................................................................................................................................................................

.................

...................................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na 

rzecz ..........................................................................................................................................................................

.........

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Numer telefonu   .................................................. Numer fax..................................................................................

Adres e-mail……………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………...
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

1. Oświadczamy,  że  wykonamy  zamówienie  zgodnie  z  zapisami  zapytania  ofertowego  i  projektu  umowy

za łączną cenę:

2.

Opis przedmiotu
zamówienia

Ilość na 2021 r.
w litrach

Cena za 1 l brutto
w zł.

Wartość brutto
w zł.

Benzyna Pb 95 1300

Olej napędowy 9500

Razem
- -

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zapytaniem  ofertowym,  nie  wnosimy  do  jego  treści  zastrzeżeń

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zapytaniem  ofertowym  i  postanowieniami  umowy,  która  jest

integralna  częścią  Zapytania  ofertowego.  Zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do

zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego. 



6. Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą  na czas wskazany w specyfikacji,  czyli  przez  okres  14  dni

od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy,  iż  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji,  które  nie  mogą  być  udostępnione  innym uczestnikom postępowania  stanowią  informacje

zawarte w ofercie   na stronach nr...........................................

8. Oświadczamy, 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. 1

9. Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych

danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

10.  Zamówienie  zrealizujemy  przy  udziale  podwykonawców,  którzy  będą  realizować  wymienione  części

zamówienia:

Nie dotyczy

11. Akceptujemy warunki płatności 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .............................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

4) .............................................................................................

......................................., dn. ......................................

                                             ...........................

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

1 Skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłącznie obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie składa).


	OFERTA

