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Wnioskodawca					Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty









O F E R T A  NA
„Dowożenie uczniów do szkół”

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz 
(pełna nazwa Wykonawcy): 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
Z siedzibą: …………………………………….…………………………………………………...………….................................................. 
NIP: ………………………………………...… REGON:……………………………………………………………………………………...... 
TEL. …………………………………….….… FAX: …………….…………………………………………................................................... 
e-mail: …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
adres do korespondencji: …………………………………..………………………………..……….................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składam niniejszą ofertę:

Cena netto ………………………………………………………………………..….. zł 
Słownie: ……………………………………………………………………………………..….. 
Kwota podatku VAT w wysokości ……..%, który zobowiązany jest odprowadzić Wykonawca 
w kwocie ………………………………………………………………….…………. zł 
Cena brutto ………………………………………………………………………………. zł 
Słownie: …………………………………………………………………………………………………..….. 
Wykonawca określa cenę za 1km:……………+ VAT ……………..=……………………..**
**Wskazana cena jednostkowa za 1 km będzie stanowiła podstawę dla skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy prawo zamówień publicznych

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego (w minutach)
Zaznacz właściwe (x)
Powyżej 60 min

Od 46 min (włącznie) do 60 min (włącznie)

Do 45 min


Oferuję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwy usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz z wskazaniem ich wartości bez podatku:
………………………………….. – wartość netto …………………………. zł
Termin realizacji zamówienia : od 21 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
Warunki płatności: zgodnie z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy. 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
	Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się wykonać sami/zamierzamy zlecić  podwykonawcy* w następującym zakresie: ………………………………........................ 
	Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom …………………. (zł lub %).

Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
	Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będziemy/ nie będziemy*  polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych  lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów ( podmioty trzecie):……………………………………………….…………. (firma, nazwa podmiotu trzeciego) …………………………………………………………………..( udostępniany potencjał).
Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie  nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK).
	Oświadczam że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujący dokumentach:…………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______(wskazać TAK/NIE) (Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)).


	 Ofertę niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach od 1 do …..…
	 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1. ……………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………….……………………….. 
3………………………………………………………………………………………. 


......................................., dnia ........................ 
      miejscowość 		   data 


                                                                                  .................................................................................... 
                                                                          	      Pieczęcie i podpisy Wykonawcy / Osób Uprawnionych 

* - niewłaściwe skreślić
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). 

2) 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

