Załącznik nr 1

Nr postępowania: UMiG.271.2.13.2018

FORMULARZ OFERTY
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(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy (firma) zgodna z wpisem do rejestru/ewidencji

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru/ewidencji

Dane kontaktowe Wykonawcy: telefon, faks, e-mail

REGON

NIP

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta
i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów
miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w
odrębnych przepisach

SIWZ dla zadania pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena netto w zł1
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VAT- …. % w zł1

Cena brutto w zł1

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), iż wybór mojej
(naszej) oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (*niewłaściwe
(skreślić).
(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
.........................................................................................................................................................
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ........................................ zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których
wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego
tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.
2. Specyfika podanej ceny realizacji zamówienia:
Lp. Trasa
Liczna
Cena
uczniów
jedn.
netto
1.
Trasa nr 1
23 w
połączona z
obydwie
trasą nr 4
strony (do
SP w
Skępem)
2.
Trasa nr 1
26 tylko w
połączona z
jedną
trasą nr 4
stronę (do
SP w
Skępem)
3.
Trasa nr 2
22 obydwie
połączona z
strony (do
trasą nr 7
SP w
Skępem)
4.
Trasa nr 2
55 tylko w
połączona z
jedną
trasą nr 7
stronę (do
SP w

Cena jed.
Brutto

Cena
netto – 10
miesięcy

….%
podatek
VAT

Cena
brutt – 10
miesięcy

1

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego (np. ze względu na
tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT) cena brutto może nie zawierać podatku VAT w zakresie towarów lub usług
objętych takim mechanizmem;
SIWZ dla zadania pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach
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5.

Trasa nr 5
połączona z
trasą nr 4

6.

Trasa nr 5
połączona z
trasą nr 4

7.

Trasa nr 5
połączona z
trasą nr 4
Trasa nr 6
połączona z
trasą nr 7

8.

9.
10.

Trasa nr 6
połączona z
trasą nr 7
Trasa nr 6
połączona z
trasą nr 7

11.

Trasa nr 7

12.

Trasa nr 7

13.

Trasa nr 7

Skępem)
36 w
obydwie
strony (do
SP w
Czermnie)
12 w
obydwie
strony (do
SP w
Skępem
4 tylko w
jedną
stronę)
33 w
obydwie
strony (do
SP w
Skępem)
14 w jedną
stronę –
rano
14 tylko w
jedną
stronę (do
SP w
Skępem)
58 w
obydwie
strony (do
SP w
Skępem)
1 tylko w
jedną
stronę (do
SP w
Skępem)
2 tylko w
jedną
stronę (do
SP w
Łąkiem)
RAZEM:

3. Oferuję(my) Termin płatności faktury:
3. Oferuję(my) Czas podstawienia pojazdu zastępczego:

dni
minut

5. Oświadczam(y), że:
5.1. jestem(śmy) związany (ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
SIWZ dla zadania pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

5.2. akceptuję(my) warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.3. zrealizuję(my) przedmiotowe zamówienie w następujący sposób:
samodzielnie - w zakresie:
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z udziałem podwykonawców - w zakresie:

część (zakres) zamówienia powierzony (podwykonawcy(com) oraz firma(y) podwykonawcy(ów)

korzystając z zasobów innych podmiotów - w zakresie:

część (zakres) zamówieni udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp

5.4. uzyskałem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
5.5. jestem(śmy) małym/średnim przedsiębiorcą: TAK
NIE
4.6. zapoznałem(śmy) się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i uznaję(my) się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4.7. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnoszę(my) żadnych zastrzeżeń i
akceptuję(my) jej treść.
5.8. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie/ nas
zaakceptowany i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej/ naszej oferty do jej
zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.9. dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od …………… do …………… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Do oferty dołączam(y) informację
wykazującą, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5.10. wszystkie strony mojej/naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i
cała oferta składa sie z …………… stron.
6. Osobą do kontaktu w niniejszym postępowaniu jest Pan(i) …………………………………………………………..
tel. ……………………………..; faks. ………………………………; e-mail ……………………………..@...........................
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

SIWZ dla zadania pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są*:
9.1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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9.2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
9.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy;
9.4. Rozkłady jazdy autobusów wraz z opracowanymi trasami dowozu;
9.5. inne (wymienić)
9.5.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.5.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.5.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.5.4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.5.5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość i data

pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

2

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);
3 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).
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