
Załącznik nr 1 do WU 

.................................................... 
Imię i nazwisko kupującego lub nazwa firmy 

 
.................................................... 
                             adres 

 
.................................................... 
                          NIP/PESEL 

 
.................................................... 
                             nr. Tel. 

 
 
OFERTA – CZĘŚĆ NR 1 

 
odbiór drewna z placu składowego w Sieradzy, Sieradza 229, 33-240 Żabno 

 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym z dnia 26.01.2023r. 

zamieszczonego na stronie internetowej ZDW www.zdw.krakow.pl. pod nazwą Sprzedaż drewna 

pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części oferujemy zakup drewna w cenie: 

 

Lp. Rodzaj J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
zł. (netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 
23% 

Wartość  
zł. (brutto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Drewno liściaste m3 9,99 
  

  

 
Wartość oferty brutto (słownie): ………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….  

2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
Oświadczamy, że: 
2.1. przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa; 
2.2. przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie: 14 dni od daty wystawienia faktury; 
2.3. zapoznaliśmy się z Warunkami uczestnictwa wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte 

przejmujemy bez zastrzeżeń; 
2.4. wyrażamy zgodę na podanie: nazwy Wykonawcy: danych adresowych oraz ceny i innych warunków 

realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez 
poinformowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach; 

 Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie 
takiej zgody uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. niniejsza oferta nie 
będzie mogła być brana pod uwagę w procesie wyboru wykonawcy zamówienia jako niespełniająca 
wymagań określonych w Zaproszeniu; 

2.5. zobowiązujemy się do bezwzględnego zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji; 

2.6. wypełniliśmy wymagane obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (jeśli dotyczy) 
Rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 



pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego 
postępowania; 
(oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego 
postępowania dane osobowe osób trzecich); 

3.        w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 
         
            Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Data ………………………..               ………………………………………….……………………………… 
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby upoważnionej / osób upoważnionych do 

reprezentowania Kupującego) 
 
 

 

 


