
Załącznik nr1 do SIWZ 

1 
 

ZGŁOSZENIE OFERTY 

Nazwisko**                                                                    Imię** 

Kontrahent/Firma** (nazwa i adres prowadzonej działalności oraz NIP) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy**                                          Adres e-mail**  

Kierowca podstawowy (zawsze jest nim właściciel/prezes firmy):  

Nazwisko **                                                                         Imię** 

Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe,* inne **(jeśli inne  wpisz w rubrykę) 

Kompetencje zawodowe: 

Doświadczenie zawodowe: ile lat pracy w zawodzie kierowcy**? 

Język angielski (poziom: słaby/komunikatywny) **:  

Inne języki obce **:  

    

Kierowca zmiennik:  

Nazwisko **                                                                    Imię** 

Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe, podstawowe,* inne **(jeśli inne  wpisz w rubrykę) 

Kompetencje zawodowe: 

Doświadczenie zawodowe: ile lat pracy w zawodzie kierowcy**? 

Język angielski (poziom: słaby/komunikatywny) **:  

Inne języki obce **:  

    

Pojazd do świadczenia usług 

Rok produkcji*: 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Segment D - Marka: Ford, Skoda, Volkswagen, Toyota,* inne** 

Model**:                                                            Nadwozie: sedan / kombi*   Kolor: czarny / srebrny* 

Segment E - Marka: Audi, BMW, Lexus, Mercedes * inne**                                    Czy auto podstawowe (segm. D i E): 

                                                                                                                                                      TAK / NIE* 

Model**:                                                            Nadwozie: sedan / kombi*    Kolor: czarny / srebrny* 

Segment K - Marka: Mercedes, Toyota, Volkswagen* inne**                                     Czy auto podstawowe segm. K:  

                                                                                                                                                      TAK / NIE* 

Model**:                                                                                                                          Kolor: czarny / srebrny* 

Paliwo: diesel, benzyna, LPG, hybryda plug in/ hybryda *  Norma emisji CO silnika: **   

Czy pojazd segmentu K jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych: TAK / NIE*  

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Zgłoszeniu Ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami. Ponadto oświadczam, że 
zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
„W przypadku zakwalifikowania, deklaruję złożenie oferty handlowej i uczestnictwo w aukcji. Jednocześnie potwierdzam prawdziwość w/w informacji. 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych przez spółkę MPL Services Sp. z o.o. dla celów związanych z organizacją 
postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem współpracowników świadczących usługi przewozu osób w ramach Kraków Airport Taxi 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane zostaną przesłane 
w razie potrzeby tylko tym przedsiębiorstwom, które w imieniu spółki MPL Services Sp. z o.o. będą zaangażowane w organizację postępowania 
przetargowego. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem danych jest spółka MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą 
w Balicach przy ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32 – 083 Balice; przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo dostępu 
do swoich danych oraz ich poprawiania.” 

Podpis  
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*)  niepotrzebne skreślić; **) wypełniać drukowanymi literami; 


