Zał. nr 2

OFERTA
nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA MOGIELNICA,
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani
Nazwa WYKONAWCY

REGON

NIP

Siedziba(kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/-e (dot. osób fizycznych)

Internet http://
Numer kierunkowy

e–mail:@
Telefon

Faks

niniejszym składamy ofertę na DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
MOGIELNICA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)
1. Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, polegającego na wykonaniu usługi za
cenę stanowiącą koszt dowożenia jednego ucznia miesięcznie:
a) cenę netto (bez podatku VAT): .......................................................................................zł (słownie:
...............................................................................................................złotych).
plus podatek VAT w wysokości : .....................%, tj. ...................................................zł
(słownie:.....................................................................................złotych).
b) cena brutto (łącznie z podatkiem VAT): .................................................................zł
(słownie: ...........................................................................................................................złotych).
w terminie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami SIWZ za przewóz
jednego ucznia wskazanymi trasami:

TABELA CENOWA
L.p.

6

Trasa
Mogielnica –Kozietuły - Dylew - Odcinki Dylewskie- MarysinDalboszek – Wodziczna - Mogielnica
Mogielnica – Otalążka – Dziarnów – Borowe – Dębnowola –
Świdno – Stryków – Mogielnica
Mogielnica – Michałowice – Stamirowice – Kolonia Tomczyce –
Tomczyce – Ślepowola –Pączew- Brzostowiec – Wólka Gostomska
– Wężowiec – Mogielnica
Mogielnica – Pawłowice – Dąbrowa – Miechowice – Mogielnica
Mogielnica – Dziunin – Główczyn – Towarzystwo Główczyn –
Popowice - Mogielnica
Mogielnica – Stryków – Otaląż – Wężowiec – Mogielnica

7

Mogielnica – Gracjanów – Mogielnica

1
2
3

4
5

Cena netto

Cena brutto

RAZEM

2. Uważamy się za związanych niniejszą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej ofert - do zawarcia umowy w miejscu
i terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM oraz na warunkach, w tym dotyczących płatności,
określonych we WZORZE UMOWY, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3.
4. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
a). Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
b) Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych informacji zamieszczonych w
dokumentacji ofertowej na stronach nr ……………………………..
6. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, przedstawiono na ..........
kolejno ponumerowanych stronach.

......................................... dn. ................ 2018 r.
...................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY

Zał. nr 3

WYKAZ
pojazdów przewidzianych do realizacji
przedmiotu zamówienia
nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie do 30 tys. euro:
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
l.p.

Marka pojazdu

Ilość miejsc siedzących

Numer rejestracyjny pojazdu

Do wykazu należy dołączyć aktualne dokumenty do każdego z w/w pojazdu niezbędne do przewozu
uczniów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje wymienionymi w wykazie pojazdami lecz do wykonania
zamówienia będą one Wykonawcy udostępnione przez inne podmioty, do wykazu należy dołączyć pisemne
zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia.

......................................... dn. ................ 2018 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY

Zał. nr 4

WYKAZ
Osób przewidzianych do realizacji
przedmiotu zamówienia
nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie do 30 tys. euro:
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
l.p.

Nazwisko i imię

Powierzona funkcja

Kwalifikacje

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez
wymienione osoby.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje wymienionymi w wykazie osobami lecz do wykonania
zamówienia będą one Wykonawcy udostępnione przez inne podmioty, do wykazu należy dołączyć pisemne
zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia.

......................................... dn. ................ 2018 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY

