Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Wykonawca:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko lub pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

NIP ………………………………
REGON …………………………
Nr telefonu:………………………
Nr faxu:………………………….
e-mail:……………………………
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji – jeśli dotyczy)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych na realizację zadania pn.: „Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie gminy
Rozogi w 2020 r. na podstawie biletów miesięcznych”
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia za następującą cenę ofertową:

Istotnych

Kryterium 1
Cena netto za 1 bilet miesięczny: ............................................................... zł
Podatek VAT w wysokości ............. %, t.j. kwotę .................................... zł
Cena oferty brutto za 1 bilet miesięczny : ................................................ zł
Słownie:............................................................................................................................................
Wynagrodzenie miesięczne:
Prognozowana ilość osób: 320 x …………stawka/brutto/ za 1 bilet miesięczny = ……………..
Szacunkowa wartość zamówienia:
Prognozowana ilość osób: 320 x 10 m-ce = …………… x …………stawka /brutto/ za
1 bilet miesięczny = ……………………. PLN
Słownie:………………..…………………………………………………………………………
Kryterium 2
Termin płatności faktur .…............... dni

OŚWIADCZENIA
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. Oświadczamy, ze zatrudnimy na umowę o pracę osoby kierujące pojazdami, zgodnie z zapisem
rozdziału XXVII ust. 1 pkt. 1 SIWZ.
5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
7. Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
8. Dokonałem / Nie dokonałem* objazdu tras dowozu uczniów i zapoznałem się / nie
zapoznałem się ze stanem nawierzchni dróg, ilością kilometrów ilością przewożonych uczniów
- zgodnie z przedstawionym zał. nr 1 i 2 i nie wnoszę zastrzeżeń;
9. Przedmiot zamówienia wykonam(y) sam(i) / z innymi podmiotami*
10. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem,
11. Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP ……………………………..
12. Wybór mojej/naszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy
obowiązek będzie dotyczył……………………………….(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub
usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia, podlegających
mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT)
będzie wynosiła……………zł.**
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.***
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
Akceptujemy warunki umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………..……………..
5. ………………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………………………………………..
Oferta została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………..(miejscowość), dnia………………r.
……………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić;

** 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).

