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(pieczątka adresowa Oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

   

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym pt. Kompleksowa dostawa gazu 

ziemnego do celów grzewczych do budynków Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” w Warce  

oświadczam/y, iż spełniam/y wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  

 

Zamawiający wymaga, aby cena zakupu paliwa gazowego podana w ofercie zawierała wszystkie 

elementy cenotwórcze,  w tym opłatę abonamentową,  

 

cena gazu netto za 1 kWh 

...........................................................................................................................................zł  

(słownie: ............................................................................................................................) 

podatek VAT.....................................................................................................................zł 

cena brutto za 1 kWh .....................................................................................................zł 

(słownie: ............................................................................................................................) 

Opłata dystrybucyjna zmienna oraz opłata dystrybucyjna stałą muszą być wyszczególnione 

osobno i być zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą OSD 

 

Opłata dystrybucyjna stała :………………………………………………………………zł 

Opłata dystrybucyjna zmienna……………………………………………………………zł 

Ogólna wartość przedmiotu zamówienia:  

 

................................... zł netto (słownie : ............................................................... złotych) 

podatek VAT .......................................................................................................... złotych) 

wartość brutto ............................ (słownie : ......................................................... złotych) 

 

1. Oświadczenia oferenta: 

Biorąc udział w niniejszym postępowaniu oświadczam, że: 

- zapoznałem/am/my się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych    

  zastrzeżeń, 

- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, 

-  zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

   w przypadku wyboru oferty, 

-  nie jestem/my powiązany/a/ni osobo oraz kapitałowo z Zamawiającym (według wzoru dołączonego  

    do zapytania ofertowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych   

w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia  w  prowadzonym zapytaniu ofertowym. 

1)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 (Usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie) 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:………………………………………………………………... 

tel: ………………………………………………………., e-mail:……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

..............................................................        ............................................................... 
       (miejscowość i data ) (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  

do reprezentowania Oferenta ) 


