
  Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.06/02/04/20 

www.saniko.com.pl  Strona 1 z 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

 

A. Dane Wykonawcy 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks: ……………………………….…… e-mail: ………………..…………………………….……………….……… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem (jeżeli dotyczy): 

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

 

B. Wartość oferty1 
 

Lp. Koszt za usługę Wartość netto 
Wartość VAT 

(…..%) 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1. 

Koszt jednostkowy przewozu pracowników 

na trasie: z bazy technicznej do RZUOK i/lub 

z RZUOK do bazy technicznej /1 kurs/ 

   

                                                           
1 Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z rozdziałem XIII pkt. 13.2. SIWZ. 
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2. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na 1 dzień /3 kursy/ 

/Lp. 1 kol. 3 x 3 kursy/ 

   

3. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 1 miesiąca /63 kursy/ 

/Lp. 2 kol. 3 x 21 dni/ 

   

4. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 12 miesięcy /756 kursów/ 

/Lp. 3 kol. 3 x 12 miesięcy/ 

   

5. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 24 miesięcy /1512 kursów/ 

/Lp. 3 kol. 3 x 24 miesięcy/ 

   

 

C. Termin realizacji zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 24 miesięcy w okresie od 07.05.2020 r. do 

06.05.2022 r. (w przypadku, gdy termin podpisania umowy ulegnie przesunięciu, okres 24 miesięcy 

będzie liczony od daty podpisania umowy). 
 

D. Oświadczenia 
 

1) Oświadczam, że w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnie z SIWZ. 

2) Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte. 

4) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że złożona 

oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

5) Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

6) Akceptuję warunki i termin zapłaty faktury VAT, które zostały określone w projekcie umowy. 

7) Zastrzegam, że następujące dokumenty2: ……………………………..……………………………………………………. 

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ........................ ustawy .............................................. 

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

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
  

                                                           
2 Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty 
pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia. 
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E. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia 
 

1) Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest: ………………............................................................................................................................................................... 

e-mail: ………………………........................................................................................, tel./fax. ................................................... 
 

F. Podwykonawcy 
 

Oświadczam, że3: 

 nie zamierzam powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

 zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

L.p. Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres podwykonawcy 

1    

2    

Razem  X 
 

G. Spis treści 
 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. 

2) ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

H. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 
 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?4 

 

 Tak      Nie  

 

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się, jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 

 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
W przypadku składania przy użyciu miniPortalu lub ePUAPu dokument winien być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

                                                           
3 Właściwe zaznaczyć. 
4 Właściwe zaznaczyć. 


