
Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 
Znak sprawy: ZP-3/PN/2021 
 
                            
...................................................... 
   /pieczęć wykonawcy, nr tel.  / 
 
REGON ............................................... 
 
NIP    …………………………… 
 
internet http://................................... 
 
e-mail ……………………………. 
 
nr tel…………………………. 
 
adres skrzynki e-Puap: ………… 
 
 

Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy)1:  

mikro przedsiębiorstwem 
małym przedsiębiorstwem 
średnim przedsiębiorstwem 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
inny rodzaj 

 
 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
                                  Gminny Zakład Komunalny 
                                  Dąbrówka Wielka 
                                    ul. Kościelna 6/8 
                                     95-100 Zgierz 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup paliw 
płynnych z dystrybutorów na stacji paliw”, w systemie bezgotówkowym, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę  
wyliczoną  w  Formularzu cenowym (załącznik nr 3A do SIWZ), stanowiącym integralną część 
oferty. 
 
 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
 



   oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  
 
WAROŚĆ NETTO ..........................................................................................................zł 

słownie złotych ................................................................................................................. 

 

Podatek VAT ....................................................................................................................zł 

słownie złotych.................................................................................................................. 

 

WARTOŚĆ BRUTTO .....................................................................................................zł 

słownie złotych ................................................................................................................ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Oświadczamy, że oferowane paliwa będą zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
    (PN-EN 590:2013-12 – olej napędowy oraz PN-EN 228 – benzyna bezołowiowa 95)  
    i przepisami branżowymi (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.  
    w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.) 
 
1. Oświadczamy, że udzielamy ……….% rabatu od ceny jednostkowej brutto paliw  
    obowiązujących na stacji w dniu tankowania ( cena na dystrybutorze), który będzie  
    obowiązywał na czas trwania zawartej  z Zamawiającym umowy. 
 
2. Wskazujemy własną  stację paliw, oddaloną od siedziby Zamawiającego …………km,  
    położoną w miejscowości …………………………………………………………….. 
 
3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie 
    została zastosowana  cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
 
4. Zamówienie wykonamy w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  warunków zamówienia,  
    warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do stosowania  
   i ścisłego przestrzegania warunków w niej  określonych a w przypadku wybrania naszej oferty  
   do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
   Zamawiającego. 

 
6.  Akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania 
      ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

7   Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami/zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia* (należy wskazać 
zakres przewidziany do realizacji przez podwykonawców oraz nazwy ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani): 

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



 
8.  Podajemy nazwy(firmy) podmiotów trzecich, na których zdolnościach lub sytuacji polegamy,  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
     …………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………….. 
 
9 . Oferta została złożona na …………… zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych  
     od nr …… do nr ……….. 
 
10  Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

 
1) ………………………………………………………………………………………….. 

      2) ………………………………………………………………………………………….. 
      3) ………………………………………………………………………………………….. 
      4) ………………………………………………………………………………………….. 
      5) ………………………………………………………………………………………….. 
      6) ………………………………………………………………………………………….. 
      7) ………………………………………………………………………………………….. 
      8) ………………………………………………………………………………………….. 
      9) ………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Oświadczam, iż zastrzegam/ nie zastrzegam * w odniesieniu do informacji zawartych w 
      ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje  
      stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
      konkurencji: 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
   ** 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  - treść 

powyższego zapisu proszę wykreślić. 

 
Informacja dla wykonawcy: 
Formularz (plik) musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy jednym z nw. podpisów elektronicznych: 
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
- podpisem zaufanym (e-PUAP) lub  
- podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową) 

* niepotrzebne skreślić. 


