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Załącznik nr 1

………………………………………………………

……………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
NIP 8121828216
REGON 670223333
www.kozienice.pl
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Siedziba:…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
NIP/Regon……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Tel:............................................................................e-mail:.....................................................................
Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/cych: …………………………………………………………………………….
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przewóz uczniów w ramach projektu
pt. „Dobry start w przyszłość” realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
Uwzględniając zakres, warunki i wymagania podane przez Zamawiającego składamy poniższą ofertę:
1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych
informacji, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
cena brutto za 1 km……………………………………
(słownie:……………………………………………………………)
2. Zamówienie wykonamy w terminie realizacji projektu - od podpisania umowy do 20.06.2021 r.
3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe
do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń, uznajemy się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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5. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej niezbędnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Oświadczamy, że posiadamy dokumenty rejestracji oraz potwierdzające sprawność pojazdów.
9. Oświadczamy, że zapewniamy transport uczniów pojazdami spełniającymi wymogi
rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
10. Oświadczamy, że zapewniamy sami lub na podstawie umowy z innymi podmiotami
odpowiednią liczbę pojazdów i kierowców, umożliwiającą przewóz określonej liczby
uczestników na wyznaczonej trasie.
11. Oświadczamy, że zapewniamy uczestnikom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny.
12. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. (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 - treść oświadczenia
wykonawcy nie dotyczy).
13. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.
14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
3)

…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………
(pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

