
Za1itcznik Nr 1 - Formularz oferty 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego) 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

pe lna nazwa f i nn y (Wykonawcy / pe tn o l11 ocnika**) 

I_I~_I_I_I~_I_I_I 
REG ON 

k a d micjscowosc 

I~_I_L=-I~~_L.:J~_I~- 1_1_ 1 
NIP 

ulica nr lokal u woje\\odztwo 

strona intemetow3 
-----~~@. ------------~ 

e-mail 

numer te le fonu stacjonam ego Il Ul11er fak su 

Osoba do konlaktu: _____________ _ nr lei. komorkowego ______ _ _ 

Dane teleadresowe na ktore nateiy przekazywac ko respondencj~ zwi~zan'l z niniejszym post~ powan i em : 
Faks: .............. e-mail ....... . .. ... ...... . . 
Adres do korespondencj i Gel el i inny ni l adres 
siedziby) ........................... . ................... ... ................................ ...... ............ . 
Dzialalnosc gospodarcza jest prowadzona na podstaw ie wpisu do: 
o KR S*' 0 CE IDG* ' 

p e ln a n azwa firm y (ko lcj ncgo W y konaw cy w sp6 1ni e ub iegaj 'lccgo s i\! 0 za m6 wien i e) 

1_1_1_1_ 1_1_ 1_1_ 1_ 1 
REGON 

ka d miejscowosc 

I_I_I_I_=-I_I_I_I~- I~_I~- 1_ 1_1 
NIP 

ul ica 1m domul nr lokalu \\'ojew6dzt\\ 0 

I 

@ 
----------e---nl~ail ·-----------·~ 

strona intemetowa 
Ic= 1 

numer telefonu numer fak su 

I. W zwiqzku z zapytaniem ofertowym ZP.27 1.2. 1 0.20 19 z dnia 24 maja 2019 r. pn. "Dostawa LPG do celow opa lowych 

swietlic wiejskich w Woli Fo lwark i Draminie", oferujemy dostaw~ LPG w cenie jednostkowe j za I dm J
: 

nena: 
podalek V A T .. .. % 
bruno: 
(s lown ie 
L d ~zne \-vvnaoro zen Ie rvcza 

Miej sce dostawy 

.. zl 

h 

... zl 
zl 

owe: 

Swietlica wi ej ska w Woli Folwark 

Swietlica wiej ska w Draminie 

. ). 

Szac un kowa Hose w dm l Netto VAT Brutto 

2 100 

800 



2. Oswiadczenia i zobowi~za nia Wykonawcy: 
I) zapoznalisrny si't z tresciq zaproszenia do zfoten ia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego i nie 
wnosimy do niego zadnych zastrzezell oraz przyjmujemy warunki w nirn zawarte; 
2) oswiaciczam/y, ze w podanej wyiej cenie uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia, w 
tym koszty transp0l1u. 
3) osw iadczam/y, ie uzyska lem/uzyska lismy* infonnacje niezb'tdne do przygotowan ia oferty i wlasciwego wykonania 
zamowienia, 

4) osw iadczam/y, ie spelniamy warunki udzialu w post'tpowan iu: 
a) posiaciall1Y aktualnq koncesj~ Prezesa Urz~du Regu lacji Ene rgetyk i na obr6t pal iwami cieklymi. 
b) dyspon ujemy autocysternq z cyfrowym dystrybutorem gwarantujqcym doklaclnosc spustu g.azu sk rop \onego 

LPG i aktualnq legaJizacjrt l-'atis(wQ\vego Urz~du Miar, 
5) oswiadczam/y, ie oferowany gaz skroplony LPG spelnia wymagan ia jakosc iowe okreslone w Rozporz'!dzen iu ~lin i stra 

Energii z dnia 14 kwietnia 20 16 r. w sprawie wymagan jakosc iowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 20 16 r., 
paz. 540) 
6) osw iadczam/y, ie akceptuj ~/akceptujemy* tresc wzoru umowy 0 udzielenie zmowienia pub li cznego (za fqcznik nr 2). 
7) zobowiq.zuj~ si~/zobowiqzujemy si~* zrealizo\l,rac przedmiot umowy jeclnorazowo w terminie 7 dni ad daty podpisania 
ul110wy na warunkach w niej okreslonych, 
8) wyrazam/y* zgod~ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego post~powania zgodnie z infortllacjq 
zfozonq przez Zamawiajqcego stanowi,!cq zalqcznik nr 3 do Zapro5zen ia. 
9) Nast~puj 'lcy zakres us tug nin iejszego zamowienia powierzamy podwykonawcom: 

W szczeo 6lnienie zakresu us tuo owierzoneoo odw konawcom 

/.j\raga: II)pelnicy·q Iy/ko J+),kOI1G1fCY. k/()r:)' pOll·ier:q Hykollonie c:~ki :omowiell io pOdllykol/oll'co lII 

3. Oeh rona d onye h asobowyeh 
I. Oswiadczam/y, ie: 

I ) 0 * wype lnilem/wype lni lismy abawi~zki infarmaeyjne przew idziane wart. 13 lub art. 14 RODO " 

wabee asob fizyeznye h, ad ktoryeh dane asabawe bezpasrednia lub pasrednia pazyskalem weelu 

ubiegania si~ 0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post~powan iu , 

2) 0 "nie przekazuj, danych asabawych innych nit bezpasrednia mnie datycz~cych lub zachadzi 
wy lqczenie stosowania obO\·viqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 Ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO" 

4. Zal~cznikami do niniejszej orerty s~: 
I) pelnomocnictwo* dla osoby podpisujqcej ofe rt~ Oej:1i umocolVanie nie wynika :: KRS bqd= c/okumentu r6wnor::~dnego), 
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencj i i informacj i 0 dzialalnosci gospodarczej, jeze li odr~bne 
przepisy wymagaj'l wpisu do rejestru lub ewidencji, wystaw ione nie wczesniej nit 6 mies i ~cy przed uplywem terminu do 
skladania afert, 
3) aktualna koncesja Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki na obrot paliw3mi cieklymi, 
4) oswiaclczenie Wykonawcy lub dokument potwierdzaj'!cy, ze Wykonawca dysponuje min . jedn,! autocysternq z 
cyfrowym dystryblltorem, gwarantuj'!cym doklacinosc spustu skroplonego gazu LPG i aktua lnq legalizacjq Patlstwowego 
Urz4tdU Miar. 

Na zlozon,! ofert~ sk lada si~ ... ....... pOllllmerowanych stron z zachowaniem ciqgloSci Ilumeracj i. 

(miejscOIl"osc. (/ala) 

*"-lIieporr: ebll€ skrej!if: 
*" 1- wlasCllre :a:lloc:yc :lIakielll X 

(eyre/II)" podpis Illb II" pr:ypodkll pumjki piec:qrka imiel/I/a 
upelllOmOcl/iollego, J·ch pr:edslOIricieli IJ)·kol/C/ll·CJ' 


