Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2021 do
30.06.2022”.
„Zamawiający: GMINA PIĄTEK
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
Niniejszą ofertę składa:
L.p.

Pełna nazwa
i adres
Wykonawcy pieczęć
(Wykonawców
składających
wspólną ofertę)*

Dane identyfikacyjne Wykonawcy

NIP
Regon
1

KRS/CEiDG
Nr tel./fax
e-mail
NIP
Regon

2

KRS/CEiDG
Nr tel./fax
e-mail

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą:
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2021 do
30.06.2022”.
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia z uśrednioną ceną biletu
miesięcznego brutto dla jednego dziecka/ucznia:
…………………………………………………..
2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne w wysokości: uśredniona cena biletu miesięcznego brutto
……………….……….
PLN(słownie:
złotych:…………………………………….)pomnożona przez ilość uczniów określoną w § 3
ust. 2 SWZ
oraz liczbę miesięcy (10)…………………… PLN (słownie
złotych.……………………………………brutto) wyliczone przy założeniu, że w okresie
trwania umowy Zamawiający wykupi podaną ilość biletów na wymienionych w SWZ trasach
dojazdu dzieci/uczniów.
Razem: ……………...… brutto PLN (słownie:
brutto złotych).

……………………………………...…

3. Maksymalny czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego – …………… minut.
4. Oświadczamy, że cenę skalkulowaliśmy w sposób i na warunkach określonych w SWZ,
tzn.:
- cena jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
- obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz koszty związane z realizacją
przedmiotowej umowy,
- obliczona cena jest wartością usługi wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
5. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty:
nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U.2021 poz.
685 ze zm.);
będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U.2021 poz. 685
ze zm.), jednocześnie wskazuję/my:
nazwy
(rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego
powstania…………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………………..

wraz
z
określeniem
ich
wartości
VAT………………………………………………

bez

kwoty

podatku

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmuję, że oferta nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia
wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich
zawartymi.
6. Akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SWZ dla niniejszego
zamówienia, wyjaśnień do tej SWZ.
7. Gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią i wyjaśnieniami do SWZ.
8. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
9. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w § 4 SWZ.
10. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
11. Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej, (jeżeli dotyczy):
Nazwisko i imię ...................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................
Tel/Fax .................................................................................................
13. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
a) siłami własnymi*
b) przy pomocy podwykonawców, w niżej wskazanym zakresie*:
……………………………………………………………………………………..…..……
.
14. Niniejszym oświadczamy, że osoby wymienione w §3 ust.13 SWZ będziemy zatrudniać na
umowę o pracę.
15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
…………………….………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………….
Fax: ……………………………;
Tel:…..........................................; email…………………………………………..…………
16. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki:

1. ................................................................................................................................................
............................................
2. ................................................................................................................................................
...........................................
3. ................................................................................................................................................
..........................................
4. ................................................................................................................................................
..........................................
5. ................................................................................................................................................
.........................................
6. ................................................................................................................................................
..........................................
7. ................................................................................................................................................
..........................................
8. ………………………………………………………………………..……………………
……………………………………….
9. …………………………………………………………………………..…………….……
………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………........
.....................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

……………..……….……., dnia ……….…….………. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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).

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczące 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).

