
Załącznik nr 1 

…………………………, ……………… 

(miejscowość, data) 

 

Wykonawca 

 

Zamawiający                   

 Gmina Wierzbica                                                                                                                         
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

   Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. : „Zakup 

biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z 

dojazdów komunikacją  regularną  w 2022 r.”  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla 

uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją 

regularną w 2022 r.” w ilości 129 sztuk za następującą cenę:    

    

netto (w skali miesiąca x 4 miesiące)  - ………..………..……...…zł 

(słownie …………………………………………………………………………….) 

podatek VAT  ….......%    -  ...........................................zł     

(słownie …………………………………………………………………………….) 

brutto (w skali miesiąca x 4 miesiące) -  .........................................zł 

            (słownie ……………………………………………………….................................) 

 

      Oferujemy sprzedaż 1 sztuki biletu miesięcznego za cenę:  

  netto     - ………..……………...…zł 

(słownie …………………………………………………………………………….) 

podatek VAT  ….......%   -  .........................................zł     

(słownie …………………………………………………………………………….) 

brutto     - .........................................zł 

(słownie ……………………………………………………….................................) 

 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

 

3. Przedmiot zamówienia zrealizuję do dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

4. Oświadczam, że: 

a) posiadam/posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w realizacji     

podobnych zamówień; 

b) zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  

zastrzeżeń; 

c) w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na  

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 



d) zapoznałem/zapoznałam się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

e) posiadam uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

      to z przepisów odrębnych; 

f) posiadam zdolność techniczną i zawodową; 

g) posiadam sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prawidłową realizację    

      zadania.  

 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT. 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:  

Imię i Nazwisko :.............................................. 

tel. kontaktowy:................................................ 

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

 

6. Oświadczam, że uważamy się  związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od   

upływu terminu składania ofert. 

 

7. Zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia: 

       

___________________________________________________________________________ 

       

___________________________________________________________________________ 

      następującym podwykonawcom ( o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*  

      

___________________________________________________________________________ 

           

___________________________________________________________________________ 
 

W przypadku podzlecania dostaw podwykonawcom odpowiadamy za ich dostawy jak za  

swoje własne. 

 

8. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki cywilnej / konsorcjum * dla potrzeb   

    Niniejszego zamówienia jest następujący:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………     
      (Wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja) 

  

9. Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______  

do nr ______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na 

potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

…………………………………………………………………………………………… 

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

tel/faks:   ………………………………………………………………………………… 

e-mail:    …………………………………………………………………………………. 



 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

(1) ................................................................................ 

(2) ................................................................................ 

(3)  ............................................................................... 

(4) ................................................................................ 

 

12. Oświadczam, że wypełniłem 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 udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym   

      postępowaniu.1 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

........................................                              ….……….……….................................................                                             
      Miejscowość,  data                                /podpis i pieczęć upełnomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



   Załącznik nr 2 
   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Oświadczam, że firma: 

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

.................................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania: 

 

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica 

korzystających z dojazdów komunikacją  regularną  w 2022 r.”  

 

 

 na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 

 

 

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

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

miejscowość i data      pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


