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OFERTA 

Oferent 

 

_________________________ 

__ ___ ___________________ 

ul. _______________________ 

Generalny Dyrektor Dróg  

Krajowych i Autostrad 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad  

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa  

 

 

Nawiązując do przetargu na dzierżawę fragmentu nieruchomości przeznaczonego pod 

budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienia roli 

operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych 

stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kat I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń – 

Tuszyn oraz odc. Sośnica – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa), A4 (odc. 

Jędrzychowice – Krzyżowa, odc. Wrocław – Katowice oraz odc. Kraków- Korczowa), drogi 

ekspresowej S3 (odc. Szczecin – Gorzów Wlk.), S7 (odc. Elbląg – Kielce), S8 (odc. 

Zambrów – Ostrów Mazowiecka oraz odc. Wrocław – Kępno), Numer sprawy: 

DZS.WZP.630.32.2020. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta) 

(w przypadku składania Oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na dzierżawę Lokalizacji_________  i wskazujemy ją jako 

ofertę na lokalizację: preferowaną / alternatywną (należy wybrać). 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Informacją o Warunkach Przetargu wraz  

z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami IWP, przekazanymi przez 

Wydzierżawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że pełnimy funkcję operatora lub dostawcy usługi ładowania  

w rozumieniu Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych dla minimum 2 stacji ładowania samochodów elektrycznych przez okres 

co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oferty. 

4. OFERUJEMY przyjęcie w dzierżawę wyżej opisanej Lokalizacji _________ i płacenie 

półrocznego Czynszu Dzierżawnego w kwocie netto _________________ PLN (słownie: 

_____________________________________________________________________ ).  

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zagospodarowania Lokalizacji _________ zgodnie  

z warunkami i terminami zawartymi w projekcie Umowy.  

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami określonymi w IWP 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej  

z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w projekcie Umowy załączonym do  IWP,    

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w Informacji 

o Warunkach Przetargu, tj. przez okres 100 dni od upływu terminu składania ofert. Na 

potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 50.000,00 PLN. 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: _______________________________________________________ 

9. Osobą do kontaktu w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jest: 

_____________________________________________ (należy podać imię i nazwisko, 

telefon, adres e-mail). 

 

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ 2021 roku 

  

_____________________________________ 

(podpis Oferenta) 
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* w sytuacji, kiedy Oferent składa więcej niż jedną ofertę, zobowiązany jest dołączyć do 

wybranej oferty 1 egz. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych 

stawianych Oferentowi, a które wymienione są w punkcie 8 Rozdziału I IWP, a w pozostałych 

ofertach wskazać, do której oferty dokumenty zostały dołączone.  

Taka sama procedura obowiązuje w przypadku dokumentu potwierdzającego wniesienia 

wadium.   

** Do każdej oferty należy załączyć wskazany preferowany oraz alternatywny teren 

dzierżawy, zgodnie z IWP. 


