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Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                              

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)                                                                              

Gmina Lelów 
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 

 

DRUK „OFERTA“ 

Ja/ My, niżej podpisani:  

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

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

 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

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

 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………………… numer faksu: . ………………… 

adres email:………………………………………………………………………… 

przystępując do prowadzonego przez Gminę Lelów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Dowóz i rozwóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów pojazdami 
przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. 
do 25.06.2021 r., w formie zakupu biletów miesięcznych” 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie 
wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferuję/emy realizację zamówienia na następujących zasadach:  

2.1. w cenach: 

Zakres  Cena netto za 1 

bilet miesięczny 

świadczenia 

usługi w PLN 

Liczba dzieci cena 

całkowita 

netto 

należny podatek 

VAT 

Cena całkowita 

brutto 

A B C D (BxC) E (Dx0,23) F (D+E) 

1. Dowóz i rozwóz 

dzieci, których 

odległość z 

miejsca 

zamieszkania do 

szkoły wynosi od 0 

km do 10 km 

 

271 

  

zł. 

2. Dowóz i rozwóz 

dzieci, których 

odległość z 

 
4 

  

zł. 



 

GR.271.12.2019 
Strona 2 z 4 

miejsca 

zamieszkania do 

szkoły wynosi  

powyżej 10 km 

Dowóz i rozwóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów 

pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 

r., w formie zakupu biletów miesięcznych 

RAZEM  

(wiersz 1+2 kolumny 

F) zł. 

 

2.2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z następującym terminem płatności – 

………………….. dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie 

Zamawiającego. 

UWAGA: Nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni. (patrz rozdział XV pkt. 3.2) 

 

2.3. Oferujemy podstawienie autobusu zastępczego w przedziale: 

 

☐0-25 min 

☐26-35 min 

☐36-45 min 

☐45-60 min 
 

UWAGA: (patrz rozdział XV pkt. 3.3) 

 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, i wzorem umowy.  

5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................ do nr 
......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na 
pozostałych stronach oferty są jawne. 

6. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do 
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

7. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia 
podwykonawcom**: 

Lp. 
Opis części zamówienia, którą wykonawca  

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 
Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

9. Wadium w kwocie 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złoty) zostało wniesione  
w dniu                                         w formie                                            . 

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: 
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Nr: 

lub na adres: 

 
 

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach: a) 
gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, b) jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. c) nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić/ nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (odwrotne obciążenie VAT, 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów). W związku z faktem, iż wybór mojej oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług wskazuję, iż dotyczy to następującego przedmiotu dostawy: nazwa towaru 
........................................ i jego wartość bez podatku wynosi ................................ złotych. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 
przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób 
i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36) 

12. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: aktualny odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

(wykonawca może załączyć aktualny dokument w wersji papierowej)  

13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ………………………………………..…. 

2) ....................................... 

3) ………………………………………….. 

4) …………………………………………... 
 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

* niepotrzebne skreślić 
** jeżeli dotyczy 
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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 RODO1) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO1) wobec osób 

fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio od nich w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

______________________________ 

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).  

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia 

- usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 14 RODO1) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, których dane osobowe pozyskałem w sposób inny niż bezpośrednio od nich w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

______________________________ 

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).  

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 14 ust. 5 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia 

- usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        …………………….……………………… 

(podpis) 


