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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Nazwa i adres wykonawcy                                                                            Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2016 

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

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

NIP ……………………… 

tel./faks ............................. 

e-mail .............................. 

 

                                                                                                          GMINA  CISEK       

                                                                                                           ul. Planetorza 52  

                                                                                                           47-253 Cisek 
 

O F E R T A 
 

      Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie:  

„Przewóz dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 

gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017” 
 

1.Oferujemy świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów 

miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017  

 a)  za cenę netto                                                                         -                            ............... zł 

 Słownie:................................................................................................................................. 

  

   - należny podatek od towarów i usług VAT wynosi ... %          -                         ............... zł 

  

   - oferowana cena brutto                                                            -                         ................ zł 

     Słownie: ............................................................................................................................... 

  

 b) Ceny brutto biletów miesięcznych na poszczególnych trasach: 
Nazwa trasy Ilość 

uczniów 

Cena biletu 

miesięcznego 

Wartość przejazdu na 

poszczególnych 

trasach 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W CISKU    
MIEJSCE ODRZAŃSKIE CISEK 5   
ŁANY CISEK 14   
PRZEWÓZ CISEK 5   
PODLESIE CISEK 1   
BŁAŻEJOWICE CISEK 1   
DZIELNICA CISEK 5   
ROSZOWICE CISEK 5   
NIEZNASZYN CISEK 2   
KOBYLICE CISEK 12   
STEBLÓW CISEK 4   
SUKOWICE CISEK 9   
ROSZOWICKI LAS CISEK 17   
LANDZMIERZ CISEK 8   
BIADACZÓW CISEK 3   

Razem  91   

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LANDZMIERZU   

CISEK LANDZMIERZ 36   
LANDZMIERZ CISEK HALA 20   
KOBYLICE CISEK HALA 26   
BIADACZÓW CISEK HALA 5   
SUKOWICE LANDZMIERZ 1   
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STEBLÓW LANDZMIERZ 2   
Razem  90   

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSZOWICKIM LESIE  

CISEK OLSZOWA ROSZOWICKI LAS 8   
CISEK GOK ROSZOWICKI LAS 15   
SUKOWICE ROSZOWICKI LAS 5   
SUKOWICA (przystanek 

Zakrzów - skrzyżowanie) 

ROSZOWICKI LAS 1   

STEBLÓW ROSZOWICKI LAS 7   
STEBLÓW ul. BYCZYNICKA ROSZOWICKI LAS 1   
LANDZMIERZ ROSZOWICKI LAS 1   

Razem  38   

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁANACH    

DZIELNICA ŁANY 10   
ROSZOWICE ŁANY 4   
NIEZNASZYN ŁANY 4   
PRZEWÓZ ŁANY 15   
PODLESIE ŁANY 6   
MIEJSCE ODRZAŃSKIE ŁANY 15   
BŁAŻEJOWICE ŁANY 5   

Razem  59   

PRZEDSZKOLE W CISKU     

LANDZMIERZ CISEK 4   
KOBYLICE  CISEK 1   
STEBLÓW CISEK 1   
SUKOWICE  CISEK 3   
ROSZOWICKI LAS CISEK 3   

Razem  12   

                       PRZEDSZKOLE W ŁANACH 

PRZEWÓZ ŁANY 3   
MIEJSCE ODRZAŃSKIE ŁANY 1   
PODLESIE ŁANY 1   

BŁAŻEJOWICE ŁANY 2   

DZIELNICA ŁANY 1   

ROSZOWICE ŁANY 2   
NIEZNASZYN ŁANY 3   

Razem  13   
Razem wartość świadczenia usług 

w okresie jednego miesiąca 

  

303 

  

 

   oraz zapewniamy bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. 

2. Cena określona w pkt.1 a) stanowi sumę cen wszystkich biletów miesięcznych wskazanych 

    w pkt.1b) w całym okresie realizacji zamówienia tj. od 01 września 2016r. do 30 czerwca 

2017r. 

3. Oświadczam, że cena oferty obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia tj.  

    zawiera koszty przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych  

    i gimnazjum na terenie gminy Cisek na trasach określonych w zał. nr 11 do Specyfikacji  

    Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowana cena zawiera wartość wykonania całości  

    przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji zamówienia tj. w okresie od 01 września  

    2016r. do 30 czerwca 2017r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. 

    Podana cena jednego biletu miesięcznego na poszczególnej trasie jest stała do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Termin płatności faktury wynosi ……………..……. dni (wartość oceniana). 

5. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia tj. świadczyć usługi  

o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi      

bezpieczeństwo przejazdu dzieci i ich opiekunów. 
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6. Oświadczam, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone w    

akceptowanym przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą w okresie wskazanym w     

SIWZ tj. 30 dni. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem – trasą realizacji zamówienia, SIWZ, 

projektem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami. 

9. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od 01 września 2016r. do  

30 czerwca 2017r. 

10. Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) 

- że zamierzamy zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w zakresie): 

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

      - że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi). 

 

11. Wadium w kwocie ....................... zł zostało wniesione  w dniu ........................ w formie : 

      - ...................................................................................................................................   

    - pieniądzu, wpłacone przelewem na konto PBS K-Koźle O/Polska Cerekiew  

        Nr 75 8882 1016 2002 0000 2440 0163). 

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach zawartych w specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

13. Informuję, iż informacje składające się na ofertę a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, zostały wraz z uzasadnieniem 

wymaganym art.8 ust.3, oddzielnie spięte i oznakowane „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  

14. OŚWIADCZAMY w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty 

PROWADZI / nie prowadzi) 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie 

wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość, wartość bez 

podatku), zgodnie z zał. Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy. ) 

(towary i usługi wymienić w osobnym załączniku do oferty) 

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

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

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

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

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

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

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

       

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

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

 

 

 
 
)  Niepotrzebne skreślić 
) Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ......................... 2016r.                  ...................................................................................... 
                                                                (Podpis osoby uprawnionej, o której mowa w roz.X pkt.5 SIWZ) 


