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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

...........................................…………. 
           (nazwa siedziby i oferenta) 

 

OFERTA 

 

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

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

          ………............................................................ 
                    (nazwa i adres zamawiającego) 

 

Nawiązując do zaproszenia ofertowego na „Transport dzieci i młodzieży w roku 2022” 

przedstawiamy ofertę: 
 

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie             

z warunkami określonymi w zaproszeniu: 

 

Lp. Rodzaj wyjazdu/autokaru/busa 

Cena netto za kurs 

Cena za 1 kurs 

Cena łączna za 

podaną liczbę 

kursów 

1. Wyjazd do Mielna: 

- 1 wyjazd na trasie Warszawa-Mielno/autokar 65 osobowy; 

- 1 wyjazd na trasie Mielno-Warszawa/autokar 65 osobowy. 

  

2. Wyjazdy podczas pobytu w Mielnie (5 dni): 

- 50 km/1 dzień. 

  

3. Wyjazd do Pieczarek: 

- 21 wyjazdów na trasie Warszawa-Pieczarki/autokar 50 

osobowy; 

- 21 wyjazdów na trasie Pieczarki-Warszawa/autokar 50 

osobowy. 

  

4. 4 kursy na trasie Warszawa-Pieczarki-Warszawa autokar 65 

osobowy z pobytem kierowcy na 3 dni. 

  

 5. Suma Netto 
 

 6. Suma Brutto 
 

Lp. Rodzaj autokaru/busa Cena netto za km 

6. a) Bus 8 osobowy, 

b) Bus 9-20 osobowy, 

c) Bus 21-30 osobowy, 
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d) Autokar 50-60 osobowy, 

e) Autokar 61-70 osobowy, 

f) Autokar 71-80 osobowy, 

g) Autokar powyżej 80 os. 

 

Szacunkowa długość trasy Warszawa-Pieczarki – 270 km. 

Szacunkowa długość trasy  Warszawa-Mielno – 530 km. 

 

Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: 

ubezpieczenie autokaru oraz osób przewożonych, zapewnienie pojazdu zastępczego, 

oznakowanie pojazdu (zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów) 

oraz wszystkie inne koszty związanie z transportem. 

 

Uwaga! 

Powyższy wykaz wyjazdów i autokarów/busów służy jedynie do oceny ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Decyzja o wybraniu konkretnych autokarów/busów należy każdorazowo do 

Zamawiającego. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

Sposób wyliczenia oferty: 

- suma punktów z poz. 1-4 – max. 65 pkt., 

- suma punktów z poz. 5 – max. 35 pkt. 

Decyduje suma punktów z autokarów, busów i wyjazdów ujętych w ofercie. 

 

Całkowita szacunkowa cena za realizację zamówienia od dnia podpisania umowy 

do 31 grudnia 2022 wynosi łącznie netto ……………………………… + stawka VAT …..% 

w kwocie ……………… (słownie: ………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………).  

2. Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuję się, bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego, do 

podstawienia autokaru/busa zastępczego w przypadku awarii autokaru/busa 

obsługującego daną trasę przejazdu lub jeżeli autokar/bus budzi zastrzeżenia  

niespełniania wymagań/ w czasie ………… minut (maksymalny oferowany czas 

podstawienia autokaru/busa zastępczego w przypadku awarii autokaru/busa 

obsługującego daną trasę przejazdu wynosi 120 minut od wystąpienia awarii). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

przystąpienia do udziału w postępowaniu jw. i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 

zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że zawarty w opisie warunków zaproszenia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty cenowej do 

zawarcia umowy na określanych w nim warunkach w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.  Oświadczamy, że: 
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 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji prac 

i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny  

i techniczny,  a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

6……………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………… 

 

 

 

Podpisano: 

  

..................................................………………... 
            (pełnomocny przedstawiciel) 

 

..................................................………………... 
                          (adres) 

 

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

 

 

dnia ...........................................………………. 


