FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1

ZP 271.13.2018.AP
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORM ACJ E O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz. Gospodarczej:
Kapitał zakładowy: *
Kapitał wpłacony: *
NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:
* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Oferuję/my* wykonanie zamówienia pn.: Dowóz i odwóz dzieci do placówek
oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r., zgodnie
z SIWZ ZP 271.13.2018.AP przy udziale opiekuna/ów*, w części* :I Trasa (103 bilety)*,
II Trasa (162 bilety)*, III Trasa (136 bilety)*, IV Trasa * na następujących warunkach:

1.1 I TRASA * (sprzedaż 103 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w
Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie w okresie wygaszania * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 6 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
……………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.2 II TRASA * (sprzedaż 162 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w
Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie w okresie wygaszania* :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 6 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.3 III TRASA* (sprzedaż 136 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w Stoku
oraz do Gimnazjum w Mniszkowie w okresie wygaszania* :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 6 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.4 IV TRASA* (przewozy do placówek specjalnych w Piotrkowie Tryb.) * :
a) Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr przewozu: …………………..zł., w tym podatek VAT
……………..%, słownie brutto ………………………………………………………………………………
b) Szacunkowa cena całkowita wykonania zamówienia ( cena brutto za 1 km x 60 km x 111 dni nauki
szkolnej) wynosi :
cena brutto………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie brutto : .....................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
2. Na w/w cenę z ust.1.1, ust.1.2,ust.1.3 składa się zakup biletów miesięcznych przez
Zamawiającego na początku każdego miesiąca według poniższego zestawienia :
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19
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…………/ ………

III T R A S A * :
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RAZEM na III trasie :
RAZEM I Trasa *+II Trasa *+ III Trasa* :

136 (112)

…./…

401 <103+ 162+136>

*niepotrzebne skreślić
3. Zamówienie wykonamy w terminie do 30.06.2019.
4.Termin płatności …………dni* od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
*(UWAGA - II kryterium oceny ofert, w ust. 4 należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni)

5.Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ
i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
6.Nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
7.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

1
8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
nie zamierzamy / zamierzamy* (*niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ....................................................................................
firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... .
a) wykonanie części dotyczącej ....................................................................................
firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... .
9.Nie powołujemy / powołujemy ( w załączeniu składamy zobowiązanie)

* (*niepotrzebne skreślić) się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

a) nazwa (firma) podmiotu:
.....................................................................................................................................
1) w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 w zakresie:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

b) nazwa (firma) podmiotu:
....................................................................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej ;

10. Oświadczam(my), że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia / jej
modyfikacjami* i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

12. Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

UWAGA:
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
rozporządzenia 2016/679 treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takim przypadku wykonawca usuwa
treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

13. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

