
PT-I/DW/71/38/2017 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
I. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie 
zamówienia, nale ży poda ć dane dotycz ące wszystkich wykonawców): 

 
A. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

B. Adres Wykonawcy/Wykonawców: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

C. Reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

tel.:…………………………adres poczty elektronicznej:…………………………………………. 

 
II.  Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół  
i placówek o światowych w roku szkolnym 2017/2018 ”: 

  

1. Zadanie 1 – trasa nr I  (obejmująca dwa terminy odwozu dzieci/uczniów ze szkoły) 

Cena ofertowa brutto za 1 dzień przewozu na trasie I…………………………………………….. zł 

Rok produkcji pojazdu , którym będzie realizowany przewóz dzieci/uczniów na trasie nr I ......………* 

Rok uko ńczenia kursu/szkolenia  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przez opiekuna …………………** 
(w przypadku nie ukończenia kursu należy wpisać nie dotyczy) 

 
2. Zadanie 2 – trasa nr II   

Cena ofertowa brutto  za 1 dzień przewozu na trasie II  …………………………………………….. zł 

Rok produkcji pojazdu , którym będzie realizowany przewóz dzieci/uczniów na trasie nr II......……….* 

Rok uko ńczenia kursu/szkolenia  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przez opiekuna ………………….** 
(w przypadku nie ukończenia kursu należy wpisać nie dotyczy) 

 

3. Zadanie 3 – trasa nr III   

Cena ofertowa brutto  za 1 dzień przewozu na trasie III, obejmującego dowóz dzieci/uczniów na 

trasie Knurów-Gliwice (i z powrotem)   …………………………………………….. zł 

Cena ofertowa brutto  za 1 dzień przewozu na trasie III obejmującego dowóz dzieci/uczniów na 

trasie Gliwice – SOSW Ziemi ęcice oraz SOSW Ziemi ęcice  - Gliwice 

………………………………………………zł (Rozliczenie dowozu dziecka na trasie Gliwice -  SOSW Ziemięcice oraz 

SOSW Ziemięcice – Gliwice nastąpi na podstawie listy obecności ucznia potwierdzonej przez dyrektora placówki). 



Rok produkcji pojazdu , którym będzie realizowany przewóz dzieci/uczniów na trasie nr III......………* 

Rok uko ńczenia kursu/szkolenia  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przez opiekuna …………………...** 
w przypadku nie ukończenia kursu należy wpisać nie dotyczy) 

* Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że pojazd, którym świadczone będą usługi został wyprodukowany  
w roku 2007 lub wcześniej otrzyma 0 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że pojazd, którym świadczone będą usługi został wyprodukowany  
w latach 2008 - 2010 otrzyma 5 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że pojazd, którym świadczone będą usługi został wyprodukowany  
w latach 2011 - 2013 otrzyma 10 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że pojazd, którym świadczone będą usługi został wyprodukowany  
w latach 2014 - 2016 otrzyma 15 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że pojazd, którym świadczone będą usługi został wyprodukowany  
w roku 2017 otrzyma 20 punktów. 
 
Brak wskazania w ofercie roku produkcji pojazdy, kt órym świadczone b ędą usługi b ędzie skutkowa ć 
odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 u st 1 pkt 2 pzp. 
 

** Wykonawca, który zadeklaruje, że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu (opiekun)  
nie ukończyła w ogóle kursu/szkolenia “Pierwsza pomoc przedmedyczna” otrzyma 0 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje, że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu (opiekun) 
ukończył kursu/szkolenia “Pierwsza pomoc przedmedyczna” w roku 2013 i wcześniej otrzyma 10 punktów. 
 
Wykonawca, który zadeklaruje, że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu (opiekun) 
ukończył kursu/szkolenia “Pierwsza pomoc przedmedyczna” w latach 2014-2017 otrzyma 20 punktów. 
 
Brak wskazania w ofercie informacji na temat kursu/szkolenia “Pierwsza pomoc przedmedyczna” oferta będzie 
oceniana, jakby wykonawca zadeklarował nie ukończenie w ogóle kursu/szkolenia “Pierwsza pomoc 
przedmedyczna” przez opiekuna. 
 
 
III. Oświadczam, że czynno ści osoby kieruj ącej pojazdem, obj ęte przedmiotem zamówienia, 
będzie zatrudniona w okresie realizacji umowy przez w ykonawc ę lub podwykonawc ę na 
podstawie umowy o prac ę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z wymaganiem 
określonym w rozdz. II ust. 1, pkt 1.28. SIWZ 
 
 
…………………………..      ………………………. 

             (miejsce, data)                                                    (podpis osoby/podpis osób  uprawnionych/upoważnionych   
                                                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy) 

 

IV. Podwykonawcom (nie potrzebne skreślić):  

1. powierz(ymy)ę następujące części niniejszego zamówienia 

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

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

2.  nie powierz(ymy)ę żadnej części niniejszego zmówienia. 

 

 

…………………………..      ………………………. 

             (miejsce, data)                                                    (podpis osoby/podpis osób  uprawnionych/upoważnionych   
                                                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy) 



V. Oświadczam(y), że: 
• oferowany przez(e) nas(mnie) przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ; 
• zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 
zawarte;  

• uważam(y) się za związanego(ych) złożoną ofertą do terminu ważności oferty 
wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję(emy) się 
do podpisania umowy, o ile moja(nasza) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą; 

• w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
 

 

…………………………..      ………………………. 

             (miejsce, data)                                                    (podpis osoby/podpis osób  uprawnionych/upoważnionych   
                                                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy) 
 

VI. Do oferty zał ączam/my nast ępujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. Informacja o tym, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć do powstania u Zamawiaj ącego 
obowi ązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pz p: 
 
1. Informuję, że wybór oferty nie b ędzie  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.1)

 

2. Informuję, że wybór oferty będzie  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2). Powyższy obowiązek podatkowy 
będzie dotyczył  ...................................................... 3)  objętych przedmiotem zamówienia, a ich 
wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła ........................................................4) złotych. 
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
1) W przypadku wyboru opcji 1, skreślić opcję 2 

2) W przypadku wyboru opcji 2, skreślić opcję 1 

3) Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

4)Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towarów i usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, 
wymienionych wcześniej. 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, 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 podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór prowadzić będzie do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego. 

Ponadto zobowi ązuję/my si ę do przekazania Zamawiaj ącemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o  której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, 
oświadczenia o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, c o podmioty, które zło żyły odr ębne oferty, 



wraz z ewentualnymi dowodami, że powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym post ępowaniu o udzielenie zamówienia****.  

****W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia.  

 

 

 
VIII. Oświadczam, i ż prowadz ę działalno ść gospodarcz ą, jako ( właściwe zaznaczyć znakiem X) : 
 
mikroprzedsiębiorstwo � 
 
małe przedsiębiorstwo              � 
 
średnie przedsiębiorstwo                      � 
 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższą 

informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………..     ……………………….…. 

             (miejsce, data)                                                    (podpis osoby/podpis osób  uprawnionych/upoważnionych   
                                                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy) 

 


