
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 

 

    
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

    

 

 

 

Zamawiający:  Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

 

 

1. Dane Wykonawcy (Wykonawców) ……………………….…….……………….....……… 

………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

/imię i nazwisko lub nazwa (firma) adres./ 

REGON: ………………..…...…....……… NIP: …................……………….…………….   

Nr telefonu: ...............................................; Nr faxu: ............................................................. 

e-mail: …………………………………………………………………….………………… 

2. Dane Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy*
)
: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...................................................... 

.................................................................................................................................................. 

*) w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy został ustanowiony Pełnomocnik. 

 

3. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni w roku szkolnym 2018/2019” nie dłużej niż 

do dnia 21 czerwca 2019 r. składam/y niniejszą ofertę: 

1) zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zaproszeniu do składania ofert za cenę ofertową.  

Kryterium 1.  

Cena za 1 kilometr: 

cenę netto za 1 km dowozu: ............................................................................... ........ zł 

Podatek VAT w wysokości ................. %, t. j. kwotę ................................................ zł 

Cena oferty brutto za 1 km dowozu : .........................................................  .............. zł 

Słownie: ............................................................................................................................ 

Ceny należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. 

 



 

Trasa 1  

Szacunkowa liczba kilometrów przywozu w poniedziałki i odwozu w piątki 163 km 

x 80 dni = 13.040 km x .….… stawka /brutto/ za 1 km dowozu  = ……….……. PLN 

Szacunkowa liczba kilometrów przywóz i odwóz od poniedziałku do piątku 134 km 

x 103 dni = 13.802 km x ........ stawka /brutto/ za 1 km dowozu  = ……….……. PLN 

Słownie:………………..………………………………………………………………. 

 

Trasa 2  

Szacunkowa liczba kilometrów przywozu w poniedziałki i odwozu w piątki 47 km 

x 80 dni = 3.760 km x .….… stawka /brutto/ za 1 km dowozu  = ……….……. PLN 

Szacunkowa liczba kilometrów przywóz i odwóz od poniedziałku do piątku 46 km 

x 103 dni = 4.738 km x ........ stawka /brutto/ za 1 km dowozu  = ..……….……. PLN 

Słownie:………………..………………………………………………………………. 

 

Łączna wartość zamówienia netto:…………………………………………………… 

Łączna wartość zamówienia brutto:………………………………………………….. 

 

Kryterium 2.  

Termin płatności: 

……………. dni  (wpisać odpowiednio: 7, 14, 21 lub 30) 

 

2) Powyższe ceny obejmują pełen zakres przedmiotu zamówienia określony  

w zaproszeniu do składania ofert  i okres obowiązywania umowy. 

3) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: od dnia 03.09.2018 r. do dnia    

21.06.2019 r. 

4) Oświadczamy, że  

a) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 

b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

c) akceptujemy warunki określone we wzorze umowy i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

d) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie            

z obowiązującymi przepisami. 

e) przedmiot zamówienia wykonam(y) sam(i)/ z innymi podmiotami* 



f) część zamówienia jaką zamierzamy powierzyć innym podmiotom to: 
 

 …………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………... 

g) dokonałem objazdu trasy dowozu uczniów i zapoznałem się ze stanem nawierzchni 

dróg, ilością kilometrów, ilością przewożonych uczniów  

z poszczególnych miejscowości i nie wnoszę zastrzeżeń. 

5)   Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy również, że: 

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego 

zamówienia, 

4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14    

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (niepotrzebne skreślić). 

 

    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 (niepotrzebne skreślić).  

 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

Oferta została złożona na ................... ponumerowanych stronach. 

 

 

Miejscowość ..................................... dnia ................................... 

 

 

 

.......................................................................... 
                                                               (pieczęć i podpis(y) osoby upoważnionej(ych) 

                                                 
 

 
1
 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). 



Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

 

1/ ................................................................................................................................................ 

2/ ................................................................................................................................................ 

3/ ............................................................................................................................................... 

4/ ................................................................................................................................................ 

5/ ................................................................................................................................................ 

6/ ................................................................................................................................................ 

7/ ................................................................................................................................................ 

8/ ................................................................................................................................................ 

9/ ……………………………………………………………………………………………… 

10/ ……………………………………………………………………………………………… 

11/ ……………………………………………………………………………………………… 

 


