
Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.  

„Usługi przewozowe na zawody sportowe dzieci i młodzieży” 

 

W imieniu wykonawcy1 

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

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy ………………………...…. 

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

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za kwotę brutto: 

a) za 1 km przebiegu autobusu: ………………………. 

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

b) za 1 km przebiegu busa: …………………………….. 

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

 

2. Dysponuję taborem w ilości wymaganej przez Zamawiającego. 

3. Usługi przewozowe świadczone będą: (proszę podkreślić odpowiednią opcję, w 

przypadku braku zaznaczenia jednej z opcji Zamawiający uzna świadczenie usług 

przewozowych pojazdami do 10 lat i powyżej 10 lat od roku produkcji) 

a/ wszystkimi pojazdami do 10 lat od roku produkcji  

b/ pojazdami do 10 lat i powyżej 10 lat od roku produkcji 

4. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii wynosić będzie: (proszę 

podkreślić odpowiednią opcję, w przypadku braku zaznaczenia jednej z opcji 

Zamawiający uzna czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii powyżej 60 

min.) 

a/ 20 min 

b/ powyżej 20 do 30 min 

c/ powyżej 30 do 40 min 

d/ powyżej 40 do 50 min 

e/powyżej 50 do 60 min 

5.  Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

 



6.  Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia. 

7. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie 

oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr ....... 

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia 

danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest 

bezskuteczne).  

 

8.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę 

następujący zakres usług: ..................................................................................... 

 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 

powierza podwykonawcy 

   

 

9. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania: …………………………………………………………………….. 

Ich wartość bez kwoty podatku: .……………………………………………………………….. 

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).  

 

10. Wykonawca należy do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw 

 tak 

 nie 

(należy zaznaczyć odpowiednią kratkę} 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 

4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); 

*niepotrzebne skreślić 



 
……….................................................................... 
 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)  

 
 

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane 
wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika. 

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).  

3 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 (w takim 
przypadku należy usunąć  treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


