
Załącznik nr 1 Formularz oferty 
 
 
 
 

 

…………………………................... ……..………………. dnia ……..……….…  
/pieczęć nagłówkowa Oferenta/ /miejscowość, data/ 
 

 

FORMULARZ OFERTY   
na sukcesywną dostawę paliw płynnych na potrzeby realizacji  

Projektu pt. „POGODNE WZRASTANIE” 

 

 

Dane Oferenta: 

 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa Oferenta: 

 

Adres Oferenta: 

 

 

NIP: 

 

 Nr telefonu,  

fax: 

 

e-mail:  Osoba do 

kontaktu: 

 

Adres/-y stacji 

paliw, na której/-

ych będzie 

możliwa 

realizacja dostaw 

1) 

2) 

3) 

 

Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. sukcesywnej dostawy paliw 

płynnych na potrzeby realizacji Projektu pt. „POGODNE WZRASTANIE”: 

 

Cena za 1 litr paliwa na dystrybutorze obowiązująca w dniu 06.09.2021r.  
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena detaliczna 
brutto za 1l bez rabatu 

Stały % rabatu od ceny 
brutto paliwa za 1 l 

1 Olej napędowy   

 

 

 

 

 
 

 



Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 03.09.2021 r., ja niżej 

podpisany/-a, niniejszym oświadczam, że: 

 
1. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Spełniam/-y1 wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,  
w szczególności:  
- Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie 

zamówienia, 
 

- Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia2, 
 

oraz zobowiązuję/-my się do przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków. 
 

3. Potwierdzam/-y,  że  cena  podana  w  ofercie  uwzględnia  wszystkie  koszty,  jakie 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 

4. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania prowadzonego w trybie 

rozeznania rynku, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń. 

 

5. Oświadczam/-y, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od podpisania umowy 

do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania wartości zamówienia, w zależności od tego co nastąpi 
wcześniej. 

 

6. Oświadczam/-y, że akceptujemy warunki rozliczeń i płatności określone przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

7. Oświadczam/-y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym, w miejscu i 

czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

8. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/-ych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 
 

9. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust 1 Kodeksu Karnego, 

oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne, zgodne z prawdą 

i stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie posiadanej przez Wykonawcę 

dokumentacji. 

 

10. Załączam/-y wymagane załączniki. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………..  
Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Oferenta oraz pieczęć firmowa  

 
1 Należy zaznaczyć odpowiednio. 

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 



 

 

Załącznik nr 2 
 
 
 
 

 

…………………………................... ……………………. dnia ……..……….…  
/pieczęć nagłówkowa Oferenta/ /miejscowość, data/ 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie wymagane od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu realizowanym w ramach zapytania  

ofertowego dotyczącego dostawy paliw płynnych na potrzeby realizacji  

Projektu pt. „POGODNE WZRASTANIE”, realizowanego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu  

do usług społecznych w szczególności do usług opiekuńczo środowiskowych,   nr   umowy    

o   dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0081/19-00 

 

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu na sukcesywną 

dostawę paliw płynnych na potrzeby realizacji Projektu pt. „POGODNE WZRASTANIE”* 
 

 

 

 

 
…………………………………………………………………..  

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
Oferenta oraz pieczęć firmowa 

 

 
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, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 


