
ST.2512.62.2018      Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 
 

.........................., dnia ....................... 
                       

OFERTA NA DOSTAWĘ PALIW  
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa:   ........................................................................................ 
Siedziba:   ........................................................................................ 
Nr telefonu/faks:  ....................................................................................... 
nr NIP:   ........................................................................................ 
nr REGON:   ........................................................................................ 
 
Odpowiadając na ogłoszenie, zapytanie ofertowe ST.2512.62.2018: „Dostawa paliw płynnych dla 
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019” 
oświadczamy, że: 
 
zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia dostawę paliw do pojazdów MZK: 
Lp. 

Rodzaj paliwa 
Przewidywana (szacowana) 

ilość paliwa w litrach 
1 2 3 

 
1 

Benzyna bezołowiowa 95 1 900 

2 
Olej napędowy 25 000 

Oferujemy, wysokość stałego upustu w procentach obowiązującego w okresie ważności 
trwania umowy: 

 od ceny brutto jednego litra Benzyny bezołowiowej 95 -  ..….. %.  
 od ceny brutto jednego litra Oleju napędowego             -  …… %.  

 

Wykonawca akceptuje projekt umowy zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do 
zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
 
1. .................................................................... tel. kontaktowy,: ……........................................ 
2. .................................................................... tel. kontaktowy,: ……........................................ 

 
 

 
 
 

                                                             ………….…………………………………………… 
  (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
Szanowni Państwo. 
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku  Rozporządzeniem 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 (RODO) 
informujemy, że  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest :  Miejski Zakład Komunalny w Gi życku ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko.  
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa w następujących celach: procedur rekrutacyjnych w myśl obowiązujących  przepisów, 
zawarcia umowy o pracę, prowadzenia spraw kadrowych i księgowych, prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności sprawozdawczej zgodnie ze 
stosownym obowiązkiem wynikającym   z przepisów, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenie działań związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, wypełniania innego obowiązku prawnego ciążącego na MZK Giżycko 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda; konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze; konieczność 
wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi  na Państwa pisma i wnioski. 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" 
lub na skrzynkę mzk@gizycko.pl  


