
„Zakup minikoparki do zadań własnych Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ostrzycy” 

 
                                                                                        Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  – Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Zakup minikoparki do zadań własnych Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ostrzycy” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

Ostrzyca 144; 22-375 Izbica 
NIP 564-16-56-895 

 
II. SPRZEDWCA 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa Sprzedawcy  Adres Sprzedawcy 
Numer telefonu do 

kontaktu 

1.    

 

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup minikoparki do zadań     

własnych Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ostrzycy” 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty; 

b) przedmiotem sprzedaży jest minikoparka: 
•  Marka pojazdu …………………………………………… 
•  Model pojazdu …………………………………………… 

•  Rok produkcji …………………………………………… 

•  Przebieg …………………………………………… 

•  Waga …………………………………………… 

•  Kraj pochodzenia …………………………………………… 

•  Pierwsza rejestracja …………………………………………… 

•  Moc …………………………………………… 

•  Układ bieżny …………………………………………… 

•  Głębokość kopania …………………………………………… 

•  Stan (Używana/Nowa) …………………………………………… 

c) oferowana minikoparka spełnia wszystkie wymagania obligatoryjne przedstawione w zapytaniu 
ofertowym oraz, że jest sprawna technicznie; 

d) oferuje sprzedaż minikoparki za cenę: 

• netto w wysokości: : ………………………… ……………………………..……………. ………………….PLN 

(słownie: ……………………………………………………………….………………………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………….……………..… PLN) 

•  wraz z podatkiem VAT …..…..…. %, tj. ………………………..…..…………………….……...…….……. PLN 

• brutto w wysokości …………………………….…………………………………………. ………..…….….PLN 

https://www.otomoto.pl/maszyny-budowlane/minikoparki/uzywane/brzeziny_61021/


„Zakup minikoparki do zadań własnych Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ostrzycy” 

 
(słownie: ……………………………………………………..………….……………………..…………...………… 

             ……………………………………………………………………………………………………..……………. PLN) 

e) oświadczam, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od 
…………. do …........ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

f) oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
(RODO*), o której mowa w pkt V Zapytania ofertowego, 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
 z 04.05.2016, str. 1). 

g) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  
i/lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .** 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 
 
 
 
  ……………………………………………..                                                ……………………………………………………… 
               (Miejscowość, data)                                                                  (pieczęć i podpis sprzedawcy) 
 
 
 
                                                                                      
 

 
** 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, Wykonawca może nie złożyć oświadczenia,  
o którym mowa. W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia. 


