
Nr postępowania: SP2.272.1.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 2

im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53
i  ul.  Marszałka  Piłsudskiego  12
21-010 Łęczna

FORMULARZ OFERTOWY

,,Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy

ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2022 roku 

do 22 grudnia  2022 roku”

CZĘŚĆ ……..

(wpisać część zamówienia której dot. oferta)

Dane wykonawcy/wykonawców

1. Nazwa/firma:                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

2. Adres:                                                                                                                                          

3. Miejscowość:                                                                                                                              

4. Kod pocztowy:                                                                                                                           

5. Województwo:                                                                                                                            

6. NIP:                                                                                                                                              

7. REGON:                                                                                                                                      

8. Wielkość przedsiębiorstwa:                                                                                                     

Dane  teleadresowe,  na  które  należy  przekazywać  korespondencję  związaną
z niniejszym postępowaniem:

9. Nr tel.:                                                                                                   

10. Adres e-mail:                                                                                                    

11. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
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12. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

                                                                                                                                                                        

13. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

                                                                                                                                                                        

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za:

1) Dzienna cena brutto wraz z opiekunem                                                                 zł

(słownie:                                                                                                                                            )

w tym:

Dzienna cena ryczałtowa netto wraz z opiekunem:                                                      zł  

(słownie:                                                                                                                                            )  

Podatek VAT:                                         %

Wartość VAT:                                        

2) Cena za 1 km wynosi:                                       brutto 

(cena nie ulegnie zmianie podczas obowiązywania umowy)

2. Termin płatności faktury wynosi                                  dni

3. Doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób 

1) 1 usługa*
2) 2 usługa*
3) więcej usług.*

* niepotrzebne skreślić

4. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj.  od  01 września
2022 roku do 22 grudnia 2022 roku.

2) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy)
 i nie  wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do  przygotowania
oferty i wykonania zamówienia.

3) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

4) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
przedmiotowego zamówienia.

5) Oświadczam, że wypełniliśmy 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. **
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** 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).

5.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej
        napisem „tajemnica przedsiębiorcy” 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).

6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

1) sami*
2) zamierzamy zlecić podwykonawcom w części                                                         *

7.Wykonawca jest:

1) mikroprzedsiębiorcą*
2) małym przedsiębiorcą*
3) średnim przedsiębiorcą.*

*niepotrzebne skreślić

Definicja  małych/średnich  przedsiębiorstw  została  określona  w  zaleceniu  Komisji
z  dnia  6  maja  2003  r.  dotyczącym  definicji  mikroprzedsiębiorstw  oraz  małych
i  średnich  przedsiębiorstw  (Dz.  Urz.  UE  L  124  z  20.5.2003,  str.  36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  osób  i  którego
roczny  obrótlub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrótlub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  10  milionów  EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani
małymiprzedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dokumenty: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
5)  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
6) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
7) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

_____________________               

(data i podpis Wykonawcy)
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