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Załącznik nr 1 
 

...........................................................                                              
                        (pieczątka)        ...........................................................                         

miejscowość, data 

.......................................................... 
                      (nr telefonu) 

 
........................................................... 
                         (nr fax) 
 

........................................................... 
                  (e-mail) 

 
 
 
 

Wykonawca jest: 
 
□ małym przedsiębiorcą 

□ średnim przedsiębiorcą  

□ inne i 

 
 
 
 

Formularz ofertowy w przetargu nieograniczonym  
na świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek 

oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy  
 

 
Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za: 

 

1. Kryterium cena: 

cenę 1 biletu miesięcznego za 1 ucznia  brutto  …………………………... . 

słownie:  ……………………………………………………………………………. 

 

2. Kryterium „wiek taboru”:  

 

 Rodzaj pojazdów Rok produkcji 

 

Ilość miejsc siedzących Nr rejestracyjny  

Informacja o prawie do 

dysponowania 

dysponuje/ 

1 
 
     



2 
 

 

2 
 
 
 

 
   

3 
 
 
 

 
   

4 
 
 
 

 
   

5 
 
 
 

 
   

 
Wiek taboru autobusowego będzie oceniany w latach, tj. rok produkcji będzie pierwszym rokiem 
liczonym do wieku pojazdu (np. rok produkcji 2010 – wiek pojazdu 10 lat, rok produkcji 2015 – wiek 
pojazdu 5 lat itp.)  
Wiek taboru liczony będzie odrębnie dla każdego pojazdu. Wymagane jest dysponowanie minimum 5 
pojazdami. 
 
 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert 

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

Wykonawcy oraz postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w terminie ustalonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Zastrzeżenia Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty, składają się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

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

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

8. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium ........................................................ 

...................................................................................................................................................... 
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza) 

 

9. Informacja o podwykonawcach 

Zamierzam powierzyć wykonanie podwykonawcom następujących części zamówienia 
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Lp. Zakres części zamówienia, które będzie wykonywał 

podwykonawca 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

   

   

 

10. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). 

11. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 

 

Lp. Nazwa towaru Wartość bez podatku VAT 

1   

2   

3   

 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOii 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.iii 

13. Do kontaktu z Zamawiającym upoważniony jest: ................................................................. 

     (imię i nazwisko) 

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

  (stanowisko służbowe) 

 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

 

…………………………………. 
          (pieczątka i podpis wykonawcy)  
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i Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584 ze zm.)  
Art. 105 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 

w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro.  

Art. 106.  
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.  

Art. 107.  
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.  
Art. 109.  
1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.  
2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych 
w celu przygotowania zawodowego.  

3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany 
przez przedsiębiorcę. 

 
ii  Rozporządzenie 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 ochronie danych) (Dz.Urz.EU L119 z 04.05..2016 r. str. 1 
 
iii  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 wykonanie nie składania 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


