Załącznik nr 1

OFERTA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ROKU 2016
Firma transportowa:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
adres kontaktowy: ..................................................................................................................................
Telefon: ....................................................................................................................................................

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23 listopada 2015r.
składamy niniejszą ofertę na przewóz osób na zawody sportowe i imprezy kulturalne w gminie Czarny Dunajec
w roku 2016

Rodzaj Pojazdu

Długość pojedynczej
trasy
(dowóz/odwóz)

1

2

Transport busem (do 20 os.)

do 50 km

Transport busem (do 20 os.)

od 50 do 100 km

Transport busem (do 20 os.)

powyżej 100 km

Transport
autokarem/autobusem
Transport
autokarem/autobusem
Transport
autokarem/autobusem

do 50 km
od 50 do 100 km

powyżej 100 km

Oferowana
ryczałtowa cena
jednostkowa w zł
za 1 km brutto

Oferowana
ryczałtowa cena
jednostkowa w zł
do 50 km brutto

3

4

Szacunkowa ilość
km

Iloczyn pkt 3, 4 i 5
w złotych
(tj. kol3 * kol4 * kol5)

5

6

500

XXX
XXX
XXX

1200
3500
300

XXX
XXX
XXX

3000
4500

łączna cena brutto w zł
* Pola zaznaczone „XXX” i wycieniowane – nie wypełniamy

Zastosowana stawka podatku VAT wynosi ……………….. %

Uwaga!
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty przejazdu do miejsc realizacji usługi na terenie gminy Czarny Dunajec, koszty
postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia, itp.)
Koszty dojazdu do granic terenu gminy Czarny Dunajec i wyjazdu, ponosi Zleceniobiorca.

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

........................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy /
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1
USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby,
a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

biorący udział w zapytaniu ofertowym p.t.:
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB
W ROKU 2016
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,
z późn. zm.).
Ubiegając się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu
i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
− posiadania wiedzy i doświadczenia;
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
− dysponuje środkami transportu spełniającymi warunki przedstawione w szczegółowym opisie zamówienia,
− znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z
kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu
karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.................................
(data)

…….......................................................................…....................................
(podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców (np. lider konsorcjum) albo wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.

POUCZENIE
Art. 297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo
ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w §1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu
płatniczego.
§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1,
zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Załącznik Nr 3
WYKAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE
DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI
Wykonawca ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko
przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

biorący udział w zapytaniu ofertowym p.t.:
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB
W ROKU 2016
Oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję dysponuje niżej wymienionym środkami i
urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Nazwa pojazdu / typ

Dodatkowe informacje
- ilość miejsc siedzących
dla pasażerów
- rok produkcji
- ewent. inne informacje

Numer rejestracyjny
pojazdu

Informacja o podstawie
dysponowania pojazdem
Dysponuję / będę
dysponował *

*) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [art. 26, ust. 2b Ustawy].

.................................
(data)

……..............................................................…................................
(podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa przynajmniej
jeden z Wykonawców.

