Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.1.2019

.............................., dnia …………….……………
……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Wójta Gminy Istebna na „Dowóz
uczniów niepełnosprawnych do Milowieckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce w roku szkolnym 2018/2019” składam niniejszą
ofertę:
1. Nazwa Wykonawcy
Oferta złożona przez
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….............................…
…………………….......................................................................................................................
(Podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę)

tel. nr: ……………………………………………….
adres email: ........................................................
2. Oferuję / oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:
a) Kryterium (cena)
Cena powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi.
Wynagrodzenie (cena) za 1 kilometr wykonywanej usługi:
NETTO…………..………….zł (słownie:………………………………..……………………)
STAWKA PODATKU VAT ....................
PODATEK VAT………….………zł (słownie:……..……………………………………………)
BRUTTO z podatkiem VAT ……....…….zł (słownie: ……………..….......……..…………..)*
* cena zostanie podstawiona do wzoru podanego w pkt VII niniejszego zapytania ofertowego.

b) Kryterium (czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii):
proszę wstawić znak „X” w prawej kolumnie

mniej niż 1 godz.
Od 1 godz. do 2 godz.
powyżej 2 godz.

3. Oświadczam, że:
1) Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5) Zobowiązuję się wykonywać usługę będącą przedmiotem zamówienia w terminie
określonym w zapytaniu ofertowym, tj. od 25 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
we wszystkie dni nauki szkolnej, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
6) Powyższa cena brutto za 1 kilometr zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, jest ceną
ostateczną i zawiera wynagrodzenie kierowcy łącznie z pochodnymi, koszt
ubezpieczenia pojazdu, kierowcy i pasażerów oraz wszystkie możliwe obciążenia,
7) Zapoznałem/am się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz
zdobyłem/am wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty;
8) Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast powiadomię o nich Zamawiającego;
9) Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie
dla wykonawcy.
10) Oświadczamy o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.
11) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
12) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu2.
4. Do oferty dołączam:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada
przedmiotowi zamówienia wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność
gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
b) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj.
kopię aktualnej licencji na przewóz osób uprawniającej do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego
osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 2200 z p. zm.);

1

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).
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).

c) Informację na temat doświadczenia (załącznik nr 2) – wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.
umowy, faktury + uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych, referencje, opinie,
itp.). Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedno zamówienie
polegającego na dowożeniu osób niepełnosprawnych, o wartości co najmniejszej niż
30.000 zł brutto.
Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………………..…,
(proszę podać imię i nazwisko)

numer telefonu: ……………………………………………..
adres e-mail: ………..………………................................

……..…………………..……………………
(miejscowość, data, podpis Wykonawcy)

