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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

  OFERTA 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

Nazwa /Imię, Nazwisko Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
ulica …………………………………………………………………………………………….., nr domu ……………………………………. 
kod ……………… miejscowość ……………………………, powiat………………………., województwo ……………………. 
tel.: ………………………………………, faks: ………………………………………, e-mail: ……………………………………………… 
NIP: …………………………, REGON: …………………….,  
Adres skrzynki e-PUAP: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca:  

Mikroprzedsiębiorstwo:  TAK / NIE(*) 

Małe przedsiębiorstwo:   TAK / NIE(*)  

Średnie przedsiębiorstwo:                  TAK / NIE(*)  

       (*) – niepotrzebne skreślić 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 
EURO. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EURO.  
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem  
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

 
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy  
(imię i nazwisko) ....................................tel ............................................ e-mail ......................................  
 
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz zaznaczyć, 
który występuje jako Lider Konsorcjum  

 

 
Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w 

m. Brzeg i Kup w roku 2022” 

zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i pozostałych dokumentach zamówienia. 
 
1. Oferuję  wykonanie usługi  objętej zamówieniem , przyjmując do przejechania łączną ilość  39 292 km: 

za cenę brutto ……………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………złotych), 

 w tym podatek VAT ……….% w kwocie : …………………………. zł 

przy cenie brutto za 1 km świadczonej usługi (wraz z opieką) …………...… zł (słownie: 
……………………………………………………… złotych), w tym podatek VAT ………..% 

               W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
2.  Oświadczam, że dysponuję pojazdami, które posiadają emisję spalin na poziomie: 
 EURO 4 - ……….. 
EURO 5 lub wyższą - …..….,   
 
o nr rejestracyjnych:  …..…………………………………………………………………………………………… 

3.  Oferuję czas reakcji (podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii): 
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           do ……………… minut (należy wpisać 30 lub 60). 

 

4. Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Termin płatności faktury wynosi 30 dni. 
 
6. Deklaruję wykonanie zamówienia w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 
7. Niniejszym oświadczam/y, że:  
a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  
b) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SWZ, akceptujemy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  
c) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego;  
d) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w pkt. 24 SWZ;  
e) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  
f) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez wskazany okres w pkt 13.1  SWZ, licząc od dnia składania ofert. 
 
8. Oświadczam/y, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów ……………………..…….. wydzielonych oraz 
zawartych w pliku o nazwie …………………………………………….……………., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do 
niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.  
 
9.  Oświadczam/y, że prace objęte zamówieniem: 
- zamierzam /y wykonać samodzielnie* 
- zamierzam/y powierzyć podwykonawcom* 
*) niewłaściwe skreślić 
 

Część zamówienia, której wykonanie zostanie 

powierzone podwykonawcy (wartość lub 

procentowa część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy) 

Nazwa/y  podwykonawcy/ów 

(o ile są znane) 

  

  

 
10. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………………………………………………… 
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………………… 
Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała    zastosowanie 
………………………………………………………………………………………………………………………………….         

11. Oświadczam/y, że:  
wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.  

12. Zobowiązuję się, zgodnie z treścią SWZ, do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

13. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płacone  
przelewem na konto:  ............................................................................................................................................ 
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………………………………………… dnia …….…………..                                                  …………………………………….....................................................................  
( Miejscowość)                                                                                          (Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 
Wykonawca: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/podmiotu składającego oświadczenie) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie 

 składamy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP  

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz  

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w m. Brzeg i 

Kup w roku 2022”, prowadzonego przez Gminę Lubsza, oświadczam, co następuje: 

 

 

1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

1.1 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 
ustawy PZP.  
 
1.2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………… ………………….ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze 
…………:……………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………  
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:  
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 7.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

3. Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

              (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………………………………......………………,                  
(wskazać podmiot) 

w następującym zakresie:  

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

UWAGA: W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów do oferty należy załączyć: 

1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z załącznikiem 2a do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

 

 

4. Oświadczenie na temat Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby 

(jeżeli dotyczy ) 

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami: 
………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                    
(podać pełną nazwę/firmę oraz adres), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

5. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji. 
 

………………… dnia …….…………..                                                                ..........................................................  
( Miejscowość)                                                                                                          (Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)  

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

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

NAZWA ZADANIA: 

„Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w m. Brzeg i Kup 

w roku 2022” 

 

WYKAZ  

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia Wartość zadania 

brutto 

Czas realizacji od ….. do…… Podstawa dysponowania 

1 2 3 4 5 

    zasób własny/ 

zasób innych podmiotów* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia, że 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia 

Wykaz należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

 

 

 

………………… dnia …….…………..                                                                ..........................................................  
( Miejscowość)                                                                                                          (Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SWZ 

 

WYKAZ 

URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)  

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

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

NAZWA ZADANIA: 

„Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w m. Brzeg i Kup 

w roku 2022” 

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu przedstawiam wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu 

lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

Lp. 
Marka i typ 
pojazdu, rok 

produkcji, 
 

 - Liczba miejsc 
siedzących 

- Wyposażenie 
 

Nr rejestracyjny 

Data ważności 
badań 

technicznych (od… 
do …...) 

 

 
Polisa OC, NNW 

(nr …………………. 
ważna od …. do 

…..) 

Podstawa 
dysponowania 

1 

     zasób własny/ 
 
zasób innych 

podmiotów* 

2 

     zasób własny/ 
 
zasób innych 

podmiotów* 

3. 

      

 

Oświadczenie należy złożyć dopiero  na wezwanie Zamawiającego. 

 

………………… dnia …….…………..                                                                ..........................................................  
( Miejscowość)                                                                                                          (Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


