
……………………….. 
(miejscowość i data)   

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………............................. 

…………………………………………………. ………………. 

Dokładny adres: 

………………………………………………….. ………………. 

REGON: ………………………………………............................. 

NIP:  ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………….                                                                                                    

numer telefonu ……………………………………………………  

numer faksu ……………………………………………………….  

e-mail………………………………….…………………………..  

 

 

                                                     FORMULARZ OFERTY w 

przetargu nieograniczonym na :  

 

Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu 

Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego numer GBO.271.06.2019, prowadzonego przez Gminę 

Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

Rozdziałem 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawarcia umowy na warunkach 

określonych w załączniku numer 7 do SIWZ.  

   

Oświadczamy, że wykonamy przedmiotowe zamówienie za łączną kwotę 

(miesięcznie):  

netto:……………….zł ( słownie…………………………………………..……………),  

 stawka podatku VAT ………….i wysokość podatku VAT w zł …………………………  

       (słownie: ………………………………………………………………………………),  

brutto:……………… zł ( słownie……………………………………………………).  

 

Wartość całego zamówienia: 

netto:……………….zł ( słownie……………………………….…………………),  

stawka podatku VAT …… i wysokość podatku VAT w zł …….. (słownie: ………………),  

brutto:……………… zł ( słownie……………………………………………).  

 

 



Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia na niekorzyść Zamawiającego.  

Oświadczamy, że użyjemy do wykonania umowy następujące autobusy o wieku : 

- autobus nr 1……………………… 

- autobus nr 2……………………… 

- autobus nr 3……………………… 

- autobus nr 4……………………… 

- autobus nr 5……………………… 

- autobus nr 6……………………… 

- autobus nr 7……………………… 

. Łączny wiek ………………… 

parametry techniczne autobusów wg Rozdziału 1 pkt.IV ppkt.1.3.2 SIWZ wypełniony załącznik nr 6. 

 

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, w terminie od 02 września 

2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020.  

 

Oświadczamy, że :  

a) akceptujemy wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

b) zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą postępowania (SIWZ wraz ze wszystkimi 

załącznikami) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści,  

c) otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty,  

d) akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności kary umowne, warunki zapłaty za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.. 

 

Oświadczamy, że oferta składa się z ……………..ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczamy, że ( nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom ) 

Wykonawca skreśla niepotrzebne.  

 

L.p opis części zamówienia (zakres usług), 

którą Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom 

Nazwa i adres  

Podwykonawcy 

1)  

 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że podczas realizacji niniejszego zamówienia publicznego kierowcy oraz osoby 

sprawujące podczas dowozu opiekę nad uczniami będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy. 

Zobowiązuje się do przesyłania potwierdzeń otrzymanej faksem lub e-mailem  od Zamawiającego korespondencji. 

Uznaję, że brak nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania przez nas 

korespondencji będzie podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysłania za datę dostarczenia, od której 

liczone będą terminy ustawowe.  

 

1. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 
 

      wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 

       wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

 ..........................................................................................................................................  których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług 

powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………..zł netto 

 

Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający 

przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po 

stronie zamawiającego. 

 
2. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem * (niepotrzebne skreślić) 

 
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 

* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR. 

 



 

3. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od  ...............................  do 

nr 

 ..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 
 

4. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 

RODO         wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszej ofercie do celów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 

1000) oraz Rozporządzeniem 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). 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych z 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). 
**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 treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Do oferty załączamy następujące załączniki :  

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

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

podpis/podpisy osób upoważnionych                                                                                                                 

wraz z jej/ich pieczątkami  


