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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Dane Wykonawcy:  

……………………………………………………. 
Nazwa firmy / imię i nazwisko Wykonawcy  
…………………………………………………… 
Adres Wykonawcy/ siedziby Firmy   

…………………………………………………. 
Telefon 

 

Oferta 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 

świadczenie usług transportowych związanych z przewozem   uczniów i ich opiekunów na  wycieczki 
dydaktyczne oraz praktyki zawodowe  w ramach  projektu Kompetencje dla przyszłości. Projekt 
realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ i na warunkach w niej określonych 
 

Lp. Cena brutto za 1 km …………………………….. zł/km 

1.  Liczba kilometrów 7 500 km 

2.  Cena oferowana brutto (poz. 1 x poz. 2) …………………………………… zł 

3.  Cena oferowana netto …………………………………… zł 

4.  Wartość podatku VAT …………………………………… zł 

5.  
Cena oferowana brutto słownie: 

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

 
Oświadczam, że:  
1. Zamówienie wykonane zostanie w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2014r.  

wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego po postępowaniu przetargowym.  
2. Zapoznałem się z SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje 

potrzebne do właściwego opracowania oferty. 
3. Zapoznałem się z istniejącą dokumentacją oraz zdobyłem wszelkie informacje, które pozwalają mi 

złożyć pełną ofertę.  
4. Uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w SIWZ 
5. Akceptuję zawarty w załączniku nr 7 projekt umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

6. Wyrażam zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni licząc od daty 
dostarczenia poprawnie wystawionych faktur VAT.  

 
 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w 
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zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 
101, poz. 926 z poźn. zm.)  

 
 
 
 
Do oferty załączono: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp – według załącznika nr 3 do SIWZ. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

4. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

5. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat – zał. nr 4 do SIWZ 
6. Dokumenty potwierdzające, ze wykazane usługi zostały wykonane należycie. 
7. Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ 
8. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ 
9. Projekt (wzór) umowy - zał. nr 7 do SIWZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..…………………………………………  
(pieczęć, podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

Uwagi: 

• W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta 

• Liczbę kilometrów ustalono dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej. 


