
Formularz Ofertowy 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

                                                                           Załącznik nr 1  

Nazwa Oferenta: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

OSOBA DO KONTAKTU: TELEFON: 
 

Zobowiązuje się do sprzedaży:  

Przedmiot zamówienia 
Ilość w [l] 

(roczna/szacunkowa) 
Cena 
jedn. 

Upust % 
Wartość 

netto 

Olej napędowy 100 000 l    

Benzyna bezołowiowa 
Euro 95 

   6000 l    

AdBlue       900 l    

 

Stacja/e paliw znajdująca/e się w Kaliszu przy: 

ul. ………………………………………………………………………………………………..…... 

ul. ………………………………………………………………………………………………..…... 

ul. ………………………………………………………………………………………………..…... 

 

Cena jednostkowa aktualna na dzień 17.12.2020r. 

Oświadczamy, (że): 

1) Akceptujemy następujące warunki przyszłej umowy: 

− Termin płatności: 30 dni;  

− Termin związania umową: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.; 

− Tygodniowe fakturowanie zakupionego paliwa z załączonymi zestawieniami, na 
których uwidocznione będą: 
a) Nazwisko i imię kierowcy, 
b) Nr rejestracyjny pojazdu, 
c) Nr karty drogowej, 
d) Rodzaj zakupionego paliwa w litrach. 



− Zakupione paliwo będziemy/nie będziemy rozliczać za pomocą kart 
elektronicznych. (W przypadku rozliczania za pomocą kart elektronicznych, nie 
jest wymagany w załączonym zestawieniu ppkt a, c). 

− Fakturowanie samochodów należy podzielić na 4 grupy wg odliczania VAT-u. 
1) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia, na podstawie § 4 

pkt II ppkt 4 Regulaminu Udzielania Zamówień.  

2) Posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności 

zawodowej, zapewniające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa, w której się znajduję zapewnia należyte wykonanie 

zamówienia.  

4) Posiadam zdolność techniczną i zawodową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia.  

5) Posiadam wiedzę i doświadczenie zapewniającą należyte wykonanie zamówienia. 

6) Zapoznałem/am się z dokumentacją postępowania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7) Akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia przez okres 24 m-cy, od dnia podpisania 

umowy. 

9) Jestem związany/a niniejszą ofertą na czas 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

10) Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

11) Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

 

a) ............................................................................ 

b) ............................................................................ 

c) ............................................................................ 

d) ............................................................................ 

12 ) Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w 

Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

1.1  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można kontaktować się:  

˗ listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  

˗ telefonicznie: 62 760 80 00; 

˗ drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl 

1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

1.3 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

1.4 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, 

a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat). 

1.5 Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.  

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl


1.6 W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
˗ na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich 

 

 

……………………………………  
                        (miejscowość, data) 

………………………………… 

            (pieczęć i podpis uprawnionych do  
                    podejmowania zobowiązań) 


