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Strona  

Z ogólnej liczby 
stron 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1A  - Formularz oferty na przetarg nieograniczony:  

 

Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym do placówek szkolno - 

oświatowych ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rybniku i Szkoła Podstawowa  

w Piecach ) oraz innych dowozach organizowanych przez ZTZ w Rybniku minimum 

dwoma autobusami. 

 
Wykonawca : 

nazwa firmy : ….……………………………………………………………………………………………...  

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

adres firmy : ….……………………………………………………………………………………………....  

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

Numer telefonu : ….…………………………………………………………………………………………. 

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

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia,  

za cenę brutto  
 
............................................................. zł x 32 000 km = .................................................... zł 
     (oferowana cena wozokilometra) 
 
w tym uwzględniono podatek VAT. 

 
Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

2. Niniejsza oferta jest ważna do 90 dni. – tj. do dnia: 18.11.2021r.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 2 560.00 zł  w formie 

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

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy  nr ………………………………………………….. 

  (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 
 
3. Składamy niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X): 

  we własnym imieniu 

  w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   

 ………………………………………………………..… 

     (nazwa lidera) 

4. Oświadczamy, że: 

4.1. Rok produkcji 
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Rok produkcji Liczba autobusów 

Zrealizujemy zadanie autobusami wyprodukowanymi w latach  

2019 r - 2021 r. 

 

Zrealizujemy zadanie autobusami wyprodukowanymi w latach  

2015 r. - 2018 r. 

 

Zrealizujemy zadanie autobusami wyprodukowanymi w latach  

2012 r. - 2014 r. 

 

 
4.2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.  

4.3. Zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy zastrzeżeń. 

4.4. Przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X): 

  sami 

  z udziałem podwykonawców 

 Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   
 

 

 

4.5  Akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5A do SWZ. 

4.6  Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

4.7  Jesteśmy płatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X): 

  TAK 

  NIE 

 nasz numer NIP: ………………………………………. 

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania. 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    
 

 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………. 

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

(W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.) 

8. 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 podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien 
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poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 

usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku – ………………………………………………………………….. 

(wypełnić o ile dotyczy) 

9. 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.* 

 *) 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).     

10. Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia, dla czynności określonych w SWZ  zatrudnione 

będą osoby na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn.zm.). 

11. Niniejszym oświadczamy , że jesteśmy : 

  małym 

  mikro 

  średnim 

Przedsiębiorstwem. (należy odpowiednio zaznaczyć).  
 

 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 

................................................... 
             ( podpis i pieczęć ) 

Data : ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


