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Oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych  
Miejskiego Zakładu Komunalnego  

w Giżycku 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw płynnych  
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., do samochodów służbowych Miejskiego Zakładu 
Komunalnego w Giżycku oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami, na dowód, czego dołączamy kserokopię koncesji. 

2. Zobowiązujemy się do utrzymania stałego udzielonego upustu procentowego od ceny 
jednego litra paliwa, przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: 
- dysponujemy stacją paliw czynną całą dobę z całodobową obsługą, zlokalizowaną  
w obrębie administracyjnym miasta Giżycko, przy ul. ………………………………… 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 
5. Oświadczam, 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). 

 
 
 
 
 
 

                                                                ………………………….………………………………….. 
                                                                                                 ( pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) 

 
 
 
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  


