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Formularz ofertowy – Załącznik nr.1 

ST.2512.47.2019 
 
          ………………………….. 

                             Miejscowość, data 
 
…..…………………  
    (pieczęć oferenta) 
 

OFERTA CENOWA 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg  
i chodników dla MZK Giżycko” z dnia 02 października 2019 r. składam następującą ofertę 
 

I.  Nazwa i adres oferenta: 
Nazwa   ………………………………………….. 
Adres   …………………………………………. 
Nr telefonu/faksu  …………………………………………. 
NIP    …………………………………………. 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, 
wzorem umowy: 
Oferujemy dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK w 
Giżycku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym pkt. 2 
zapytania ofertowego ST.2512.47.2019 

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników 

L.p. Zakres  j.m. ilość 
cena jednost. 

(za tonę 
brutto) 

wartość (suma) 
brutto 

1 Piasek tona* 600 ……. zł/t  

 *gdzie 1 tona=1000kg  
 
Suma brutto słownie …………………………………………………………………….. zł  

 
Zobowiązuję się zapewnić sukcesywną (cykliczną) sprzedaż piasku w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r., zapewniając 
załadunek piasku w żwirowni którą dysponujemy, bezpośrednio na środki transportu podstawione 
przez Zamawiającego. 
 
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia - przedstawicielem Wykonawcy będzie: 
……………………………………………  
Numer telefonu do bezpośredniego kontaktu w sprawie cyklicznego odbioru piasku: tel. …………….. 
 
Dokładna lokalizacja żwirowni: ……………………………………………………………………….. 
                                                                                (miejscowość/kod pocztowy) 
Adres email Wykonawcy do kontaktu: …………………………….. 
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Oświadczam/y, że: 
1. Wykonamy zamówienie w terminie i na zasadach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia do zapytania ofertowego ST.2512.47.2019 z dnia 02 października 2019 r. 
2. Akceptujemy zapisy projektu umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy obowiązującej 

na okres od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r., w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

3. Akceptujemy warunki płatności. 
4. Uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz 

przyjmujemy (akceptujemy) opis warunków i przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 
5. Dostarczony materiał (piasek naturalny) spełnia wszelkie normy i może być bezpiecznie 

użytkowane podczas zimowego utrzymania dróg i chodników oraz spełnia wymagania 
określone w pkt.2 opisu przedmiotu zamówienia. 

6. Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen piasku, podczas cyklicznych odbiorów  
w zależności od potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
9. Oświadczam/y, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmy zawartych  

w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego postępowania (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

..................................................................................................... 
(data, podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
− załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego stanowiącym: Wykaz żwirowni, którymi 

dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 
 
 
 
 
Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:  
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11-500 
Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną 
mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 
Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych. 


