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   .................................................... 
/ nazwa i adres  wykonawcy - pieczęć nagłówkowa /                                               

Szkoła Podstawowa w Nieparcie 

Niepart 45 

63-840 Krobia 

Adres do korespondencji: 

Gostkowo 87 

63-910 Miejska Górka 
 

 

O F E R T A 
 

 

na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie  

w roku szkolnym 2019/2020” 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym ofertę przetargową składa: 

 

Nazwa  wykonawcy1 …………………………………………………………………………………………… 

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

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

adres  wykonawcy………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………… REGON: ………………………….. KRS/CEIDG …………………………….. 

Tel. Wykonawcy …………………………………… Fax. Wykonawcy ………………………………………….. 

E-mail Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach za cenę:  

 

cena netto za 1 km ……………… zł 

słownie:................................................................................................................................... 

cena brutto za 1 km ………………zł.  

słownie ................................................................................................................................... 

w tym  podatek VAT w wysokości  …….. % tj.  ………………… zł 

słownie ................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że w razie awarii środka transportu pojazd zastępczy podstawię w czasie: 

…………….. minut 

 

Uwaga: Wykonawca powinien podać czas podstawienia pojazdu zastępczego w pełnych minutach z przedziału od 45 

min. do 90 min. 
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2. Oświadczamy, że2: 

 jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem 

 nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem.  

3. Oświadczamy, że w cenie brutto za 1 km skalkulowano całość kosztów usługi za 1 km, objętej 

przetargiem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i załącznikach do niej oraz w projekcie umowy. Przy ustaleniu ceny uwzględniono wszystkie 

koszty mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

4. Oświadczamy, że podana cena ofertowa będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie 

ulegnie zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych w „projekcie umowy”. 

5. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w wymaganym terminie oraz akceptujemy 

warunki płatności zawarte w „projekcie umowy”.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Oświadczamy, że częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem wykonamy z udziałem 

podwykonawców3. Wobec tego w tabeli podajemy firmę i zakres powierzony podwykonawcy: 

 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Wartość lub % część zamówienia jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy 
FIRMA (NAZWA) PODWYKONAWCY  

  

 

  

 

    

 

10. Oświadczamy, że będziemy informować Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części 

zamówienia i przedstawimy  wymagane w umowie dokumenty / oświadczenia, zgodnie z zapisami 

zawartymi w umowie. 

11. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i dokumenty załączone do niniejszej oferty jako 

załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

12. Oświadczamy, że dane zawarte w przedstawionych oświadczeniach i innych dokumentach są 

prawdziwe i aktualne na dzień złożenia oferty. 

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

RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. (jeśli nie dotyczy, należy treść oświadczenia skreślić)* 
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14. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:  

 

  ........................................................................          ..….....................        
        /  imię i nazwisko  /                                 / telefon  /                      

 
 

 

Data ........................................                                                      .............................................................................. 

              /podpis  i pieczęć imienna upoważnionego 

                 przedstawiciela Wykonawcy / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera 
2 wybrać właściwe (wypełnienie nie obowiązkowe) 
3 nie wypełnienie tabeli będzie traktowane jako nie korzystanie z usług podwykonawców 
4 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 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). 

 


