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Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy

OFERTA

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres do
korespondencji
Nr telefonu
Nr faksu
Adres a-mail
NIP
Regon
Osoba do
kontaktu
Kategoria
przedsiębiorstwa

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

(podać zgodnie z poniższymi kategoriami )
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10
mln EUR
- Ś - Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR
lub bilans
poniżej 43 mln EUR.
- Duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników , obrót roczny powyżej 50 mln EUR
lub bilans
powyżej 43 mln EUR.

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018
z późn. zm.), oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
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2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;
3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie
określonym w SIWZ;
4) Na podstawie ogłoszonego przez Dyrektora COAFSiP w Tuszynie przetargu
nieograniczonego na „Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do
gimnazjów,
szkół
podstawowych
i
publicznych
przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia z wychowania
fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w Tuszynie w roku
szkolnym 2018/2019” w terminie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę:* :
UWAGA
* W przypadku oferty częściowej wypełnić tylko ceny dotyczące trasy której oferta
dotyczy, pozostałe trasy przekreślić i zaparafować
Trasa Nr 1 (zadanie Nr 1) - przewóz uczniów z Mąkoszyna , Sysek , Gluchowa do
Wodzina Prywatnego. Trzy kursy dziennie oraz przewóz uczniów SPWP na zajęcia
wychowania fizycznego na pływalni Oceanik w Tuszynie (jeden raz w tygodniu).
cena netto ......... zł./km słownie ....................................................................................
należny podatek VAT .......% .......... zł./km
cena brutto ........zł./km
Trasa Nr 2 (zadanie Nr 2)- przewóz uczniów z Woli Kazubowej, Górek Małych,
Jutroszewa do Górek Dużych oraz z Górek Dużych do Tuszyna. Trzy kursy dziennie
oraz przewóz uczniów SPGD na zajęcia wychowania fizycznego na pływalni Oceanik
w Tuszynie i hali sportowej przy LO (trzy razy w tygodniu).
cena netto ......... zł./km słownie ....................................................................................
należny podatek VAT ...... % .......... zł./km
cena brutto ........zł./km
Trasa Nr 3 (zadanie Nr 3) - przewóz uczniów ze Szczukwina, Głuchowa i Żeromina do
Tuszyna oraz z Zofiówki i Szpitala do Tuszyna. Trzy kursy dziennie oraz przewóz
uczniów SP2 i G2 na zajęcia wychowania fizycznego na pływalni Oceanik w Tuszynie
(osiem razy w tygodniu).
cena netto ......... zł./km słownie ....................................................................................
należny podatek VAT ...... % .......... zł./km
cena brutto........ zł./km
Trasa Nr 4 (zadanie Nr 4) - przewóz uczniów z Modlicy oraz Kruszowa do Tuszyna.
Trzy kursy dziennie.
cena netto ......... zł./km słownie ....................................................................................
należny podatek VAT ...... % ........... zł./km
cena brutto........ zł./km
Czas podstawienia pojazdu zastępczego: max 15 minut;
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5) Termin płatności faktur VAT: w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę;
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od dnia otwarcia licząc;
7) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ;
8) Oświadczam(-y), iż jestem / nie jestem1 mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą;
9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję
(-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy
UPZP.
10) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*;
11) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie
złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
12) Wskazuję(-emy) następujące części zamówienia, których wykonanie
powierzę(-ymy) Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców:
Lp.

Część zamówienia powierzona
Podwykonawcy:

Nazwa i adres firmy

13) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia:
UWAGA! Brak wypełnienia nw. tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty wykonawcy.
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI
Autobus

Ilość miejsc
w pojeździe

Numer
rejestracyjny

Norma emisji
spalin EURO

Rok produkcji

Podstawa
dysponowania
pojazdem*

Autobus nr 1
Autobus nr 2
Autobus nr 3
Autobus nr 4
1

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do
celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
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Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające, stan techniczny wymienionych
wyżej pojazdów.

14) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina – Burmistrz Miasta
Tuszyna,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Obsługi AdministracyjnoFinansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie jest Tomasz Filipiak, kontakt:
t.filipiak@secmed.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawą Pzp”,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych /skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO /prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
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-

nie przysługuje Pani/Panu
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PODPIS(Y):

……….., dnia …………….

…………………………..

Miejsce i data

Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Dokumenty załączone do Oferty:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………
10) …………………………………………………………………………………………
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