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ZAŁĄCZNIK NR 1.2.  DO SIWZ  

Oznaczenie sprawy: PN/UZP/02/2018 

 

 
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 

 

 

 

 
(siedziba albo adres prowadzenia działalności) 

 

 

 

 

                                                                  (tel./faks, e-mail) 

 

OFERTA 

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

 

Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego oraz grup młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego  

"Piast" S.A. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku 

- ZADANIE NR 2 - Przewóz grup młodzieżowych na zawody i zgrupowania sportowe mikrobusami        

i autokarem 

 

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 
CENA NETTO 

(A) 

WARTOŚĆ VAT 

(B) 

CENA BRUTTO 

(C) 

ŁĄCZNIE    

  

(cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………….) 
 Liczba w okresie 

trwania umowy 

(24 miesiące) 

Stawka netto za 

przewóz 

limitowany/ 

stawka netto za 1 

km 

Wynagrodzenie netto  za 

świadczenie usługi w 

okresie trwania umowy   

[2 x3] 

Podatek 

VAT 

.............%/ 

[PLN] 

Wynagrodzenie brutto  

za świadczenie usługi w 

okresie trwania umowy 

[4+5] 

1 2 3 4 5 6 

Bus 18 osób 

 

Przewozy do 80 

km 

240 przewozów 

limitowanych 
.................. zł 

netto limit dzienny 

   

Przewozy  od 81 

do 200 km  

60 przewozów 

limitowanych 
.................. zł 

netto limit dzienny 

   

Przewozy 

powyżej 200 km 

1 000 km 
................ zł netto 

za 1 km 

   

Razem Bus 18 

osób 

X x  
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Bus 24 osoby 

 

Przewozy do 80 

km 

240 przewozów 

limitowanych 

.................. zł 

netto limit dzienny 

   

Przewozy od 81 

do 200 km  

40 przewozów 

limitowanych 

.................. zł 

netto limit dzienny 

   

Przewozy 

powyżej 200 km 

5 000 km ................ zł netto 

za 1 km 

   

Razem Bus 24 

osoby 

X x    

 

 

Autokar minimum   48 osób 

Przewozy do 80 

km 

72 przewozów 

limitowanych 

    

Przewozy od 81 

do 200 km  

16 przewozów 

limitowanych 

    

Przewozy 

powyżej 200 km 

25 000 km     

Razem 

Autokar  

X x    

Łączne 

wynagrodzenie 

Wykonawcy 

X x    

 
 
Średni wiek pojazdów [łączny wiek pojazdów / ilość 

pojazdów] - do 2 miejsca po przecinku 

 

 

 
Oferowany czas reakcji podstawienie pojazdu 

zastępczego w przypadku awarii podczas kursu do 200 

km (nie może przekroczyć 60 min) 

Cyfrowo [należy podać w minutach]: 

Słownie  [minut]: 

 

 

Oferowany czas reakcji podstawienie pojazdu 

zastępczego w przypadku awarii podczas kursu 

powyżej 200 km (nie może przekroczyć 180 min) 

Cyfrowo [należy podać w minutach]: 

Słownie  [minut]: 

 

 

Oświadczam(y), że: 

 załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5.2. 

DO SIWZ, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku 

wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu           

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; 

 

Podwykonawcy: 

Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Nazwa firmy podwykonawcy 

 
Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy 
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Pozostałe oświadczenia: 

 

 wadium w kwocie: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) zostało przez nas wniesione w formie 

…………… w dniu ……………… . 

       Jesteśmy świadomi iż, jeżeli: 

a) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych  w ofercie, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 

c) zgodnie z art. 46 pkt. 4a) w odpowiedzi na wezwanie  Zamawiającego nie złożymy dokumentów, 

oświadczeń (art. 25 ust.1) lub pełnomocnictw z przyczyn od nas zależnych , 

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

 

 zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami 

dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

 oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ........................................................................... 
(należy wpisać TAK lub NIE) 

 oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia jako wykonawca; 

 

 

Integralną część oferty stanowią: 

 

1. ................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................ 

 

3. ................................................................................................ 

 

4. ................................................................................................ 

 

5. ................................................................................................ 

 

6. ................................................................................................ 

 

7. ................................................................................................ 

 

8. ................................................................................................ 

 

9. ............................................................................................... 

 

 

 

  ……………………..                         ………………………………                  ……………………………….  
miejscowość, data          imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


