
Załącznik nr 1 
O F E R T A 

 
Wykonawca:......................................................................................................………………………………….............. 
 
...........................................................................................................................……………………………….................. 
 
w................................……............................…………………….....................(miejscowość, województwo, powiat), 
  
kod......................ul.........….............................…………………..…..nr domu…...……………........................................ 
 
REGON.....................................………..............NIP.........…………………………........................................................... 
 
telefon...................................…………..............fax….………………………………......................................................... 
 
e-mail:……………………………………………..………………………………………………………………………..……….. 
 

1. Składając niniejszą ofertę przystępuję do zapytania cenowego na wykonanie zadania pn.: 

Zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych będących w posiadaniu 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zapisami zawartymi w zapytaniu cenowym i postawione w nim 

wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Deklaruję wykonanie powyższego zadania za łącznym wynagrodzeniem brutto  ....................................................., 

słownie: .……………………….......................................................................... w tym podatek VAT  ....... %, 

wyliczonym jako suma wartości brutto przedmiotu umowy (kol. 9 poniższej tabeli) i kwoty w wysokości 500 zł 

brutto (stanowiącej limit karty na zakup płynów do chłodnic i spryskiwaczy). 

Nazwa 

paliwa 

Szacunkowa 

ilość 

(w dm
3
) 

Cena netto 

za 1 dm
3 

Rabat 

(wyrażony 

w %) 

Cena netto za 

1 dm
3
 z 

zastosowaniem 

rabatu z kol. 

nr 4 

VAT 

w % 

Cena brutto 

za 1 dm
3
 

(kol. 5+6) 

Wartość 

netto 

przedmiotu 

umowy (kol. 

2 x kol. 5) 

Wartość 

brutto 

przedmiotu 

umowy (kol. 

8 + kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Olej 

napędowy 
1 884     

   

3. Oferowana cena zakupu paliwa w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu będzie każdorazowo pomniejszana 

o rabat (w %), o którym mowa w kol. nr 4 powyższej tabeli. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rabat, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa 

w stosunku do ceny oferowanej w punkcie sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i czasie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że na terenie Dąbrowy Górniczej posiada/dysponuje stację/ą benzynową przy 

ul.: ………………………………………, na której możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowej transakcji. 

7. Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)
1
: 

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

                                                 
1
  W przypadku pozostawienia pkt 7 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać 

zamówienie samodzielnie. 



Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

części zamówienia (jeżeli dotyczy)¹: ………………………………….………………………...…………………………… 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) /RODO/ wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

          
                                                                                                                                                                                                                            
.............................................................                                                           .......................................................... 
                          data                                                                                             podpisy osób upoważnionych do 
                                                                                                                    reprezentowania Wykonawcy 


