Załącznik nr 1
Nr postępowania: UMiG.271.2.14.2015

FORMULARZ OFERTY
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dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od
01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
2. WYKONAWCA(Y)*:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię I nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach:
czas podstawienia
Brutto za 1
autobusu (pojazdu)
Cena oferty wykonywania
Netto za 1
VAT- …. %
km w zł
w zł1
km w zł1
zastępczego
usługi za 1 km
w min
Część I: Połączone trasy nr 1 i
9
Część II: Trasa nr 10
Część III: Trasa nr 2
Część IV: Trasa nr 3
Część V: Trasa nr 4
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.
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Część VI: Połączone trasy nr 1
i4
Część VII: Połączone trasy nr
2, 5, 6 i 10
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2) Podana cena całkowita jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do
należytego wykonania zamówienia.
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
4) Usługi objęte niniejszym zamówieniem zamierzamy w całości wykonać sami, za wyjątkiem
usług wyszczególnionych w Załączniku nr 8.
5) W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części zamówienia wskazanych
Załączniku nr 8 odpowiadamy za całość przedmiotu zamówienia.
6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. Do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy
jej treść.
8) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej
zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) Informujemy, iż 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.
10) Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa sie z …………… stron.
11) W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór 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.
12) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).
13) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są*:
a) pełnomocnictwo (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia),
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (Załącznik nr 2),
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c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(Załącznik nr 3),
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
(Załącznik nr 4),
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(Załącznik nr 5),
f) opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
g) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Załącznik nr 6),
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
j) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
k) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7),
l) wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom (Za łącznik nr 8),
m) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
n) Informacja wykazująca, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeśli
dotyczy
o) inne:
(wymienić)
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5. Podpis(y):
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię
Podpis(y)
Pieczęć(cie)
Miejscowość
osoby (osób)
osoby(osób)
Wykonawcy(ów) i data
upoważnionej(ych) do upoważnionej(ych)
podpisania niniejszej do
oferty w imieniu
podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
1)
2)

* Niepotrzebne skreślić
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