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- WZÓR -

................................................
           miejscowość i data 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ......................................................................................

........................................................................................................................................
NIP ................................................................... 
Tel ....................................................................
Faks ...................................................................

OFERTA 

             
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

1.  Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  dla  zamówienia 
pn.:„Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  w  Wyrach  w  roku  szkolnym 
2014/2015 – Trasa Nr 2”, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 
cenę:

Cena brutto za 1 km przejazdu -  ........................................................zł brutto.

Słownie: cena brutto za 1 km przejazdu:

........................................................................................................................................
 
2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie  będzie  realizowane  w  dniach  nauki  w  roku  szkolnym  2014/2015 
tj. w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. (łącznie 154 dni  
zajęć szkolnych od poniedziałku do czwartku).

3. Oświadczamy, że zobowiązani jesteśmy do pozostawania w gotowości technicznej 
wykonania  zamówienia  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa 
powyżej.
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4. Oświadczamy, że w przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej, 
zgodnie  z  wymogami  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  Zamówienia, za  każdy  dzień  pozostawania  przez  nas  w  gotowości 
technicznej przysługiwać nam będzie wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn dziennej 
długości trasy tj. 45 km i 5 % ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w pkt.1.

5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  konieczne 
informacje do przygotowania oferty.

6.  Oświadczamy,  że  nie  należymy  do  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 
z późn. zm.) (**) /  należymy do grupy kapitałowej i przedkładamy listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej (**).

7.  Zakres  zadania  objętego  zamówieniem  zamierzamy:  wykonać  sami  (**)/ 
zamierzamy powierzyć także podwykonawcom (**).

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (*)

Lp. Nazwa części zamówienia:

8.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Wadium w kwocie 750,00 zł  zostało wniesione w dniu …......................................
w formie  ........................................................................................................................ 
Zwrotu wadium należy dokonać na konto : ................................................................... 
....................................................................................................................................(*)

10.  Oświadczamy,  że  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
postanowienia,  w  tym  treść  wzoru  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści 
zgodnej  z  treścią  wzoru  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru (**) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej(**) 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,

2)  aktualna  licencja  na  wykonywanie  krajowego  (**)  lub  międzynarodowego  (**)  transportu  drogowego 
w zakresie przewozu osób,

3) dowód wniesienia wadium (***),

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

6) wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

7) wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, 

8)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat (**) lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 

9) aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS  lub  KRUS potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (**) lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

10) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*),

11) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie, (*)

12) inne........................................................... (*).

....................................................
       (podpis upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                            Wykonawcy)

(*) jeśli dotyczy,
(**) niepotrzebne skreślić,
(***)  w  przypadku  wniesienia  wadium  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  kserokopię  dokumentu  wadialnego 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy 
również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty 
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  do  oferty  należy  załączyć  dokument  lub  kserokopię  dokumentu 
potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.
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