
Oferta na dostawę paliw płynnych dla WORD Słupsk w 2019 r.

W odpowiedzi na zaproszenie (BP/59/2018) składamy ofertę na sukcesywną dostawę paliw płynnych

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku: 

Dane Wykonawcy, nazwa: ........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

NIP ...................................................................... REGON ........................................................

KRS:…........................................................................................................................................

Numer telefonu: .........................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................

osoba do kontaktu: ....................................................................................................................

Formularz cenowy. 

Ceny (do dwóch miejsc po przecinku) w zł brutto, z godz. 7:00 każdego dnia.

Lp. Data Cena w zł brutto 1 L 

benzyny bezołowiowej Pb95

Cena w zł brutto 1 L 

oleju napędowego ON

1 26 listopada 2018 r. 

2 27 listopada 2018 r. 

3 28 listopada 2018 r.

4 29 listopada 2018 r.

5 30 listopada 2018 r.

6  01 grudnia 2018 r. 

7 02 grudnia 2018 r. 

8  03 grudnia 2018 r. 

w tym VAT ….................. %

Oferuję stały upust obowiązujący przez cały czas realizacji zamówienia w wysokości

…...................  złotych za 1 litr każdego zatankowanego paliwa  (proszę podać do dwóch

miejsc po przecinku).

Odległość stacji paliw od WORD Słupsk …..................................................  (należy podać

odległość w km do dwóch miejsc po przecinku, należy podać odległość drogową, a nie po linii prostej).

Oferuję stały upust w wysokości ….. % ceny brutto za każdy inny produkt (nie paliwa) ściśle

związany z zakresem działań pojazdów Zamawiającego.

Inne informacje: …....................................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................



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

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

Oświadczamy, że:
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym 01.01-31.12.2019 r.
2. Posiadamy stację paliw czynną, co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni od poniedziałku
do soboty;
3. Akceptujemy warunki płatności z zaproszenia do złożenia oferty.
4. Oświadczamy, że posiadamy ważną polisę ubezpieczeniową OC działalności na min. 50.000 zł.
5.  Oświadczamy,  że  posiadamy  aktualną  koncesję  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej  w
zakresie  obrotu  paliwami  ciekłymi  (tylko  wybrany  -  najkorzystniejszy  oferent  przed  podpisaniem
umowy będzie proszony o przedstawienie kserokopii/skanów w/w dokumentów).
6. zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert;
7.  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO1) wobec  osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

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

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

1)  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, atosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


