
       Zp.271.3.2015                                                                            Załącznik  nr  3 do  SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

„Dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w 
formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na lata szkolne 

2015/2016,2016/2017-zadanie częściowe nr I”

1. ZAMAWIAJĄCY:
    Gmina Murów
    Ul. Dworcowa 2
   46-030 Murów

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
      1) zapoznałem   się z  warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ  i nie  
           wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
      2)  gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
           wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
      3)  w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 
          realizacji przyszłego świadczenia umownego.
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L.p. Przystanek 
wyjazdowy

Przystanek 
docelowy

Cena 
jednostkowa 
biletu 
miesięcznego 
brutto

Liczba 
osób

Liczba uczniów x 
cena jednostkowa 

   1. Grabczok Murów     19
   2. Młodnik Murów 6
   3. Radomierowice Murów 8
   4. Grabice Murów 3
   5. Święciny Murów 6
   6. Okoły Murów 8
   7. Kupilas Murów 1
   8. Czarna Woda Murów 2
   9. Zagwiździe Murów       44  
 10. Stare Budkowice Murów         5
16. Dębiniec Zagwiździe         4
17. Kały Zagwiździe         7
18. Nowe Budkowice Zagwiździe         5
19. Stare Budkowice Zagwiździe       13 
20. Morcinek Zagwiździe         1
21 Młodnik Zagwiździe         3
22. Radomierowice Zagwiździe         2
23. Grabice Zagwiździe 3
24 Święciny Zagwiździe         3
25. Grabczok Zagwiździe       10   
26. Okoły Zagwiździe         1
27. Kupilas Zagwiździe 1
28. Murów Zagwiździe 8
29 Bukowo Zagwiździe 2
30. Bukowo Stare Budkowice 5
31. Dębiniec Stare Budkowice 12
32. Kały Stare Budkowice 16
33. Nowe Budkowice Stare Budkowice 14
34. Morcinek Stare Budkowice 1

                                                                              RAZEM  BRUTTO
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5.  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie zadania:  „Dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na  
     terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów 
     regularnych na lata szkolne 2015/2016,2016/2017-zadanie częściowe nr I”
     oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Cenę  całkowitą  oferty  stanowi  iloczyn  miesięcznego  kosztu  dowozu  uczniów  na 
wszystkich trasach i liczby miesięcy wykonywania usługi tj:

Miesięczny  koszt  dowozu  uczniów  na  wszystkich  trasach  wynosi.................................zł 
brutto
( słownie................................................................................)

…................zł x 20 miesięcy=.........................zł brutto ( słownie:......................................) w 
tym podatek VAT w wysokości …........................zł ( słownie................................................)

 Czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu……………min.

 W przypadku zmian w ilości uczniów korzystających z poszczególnych przystanków 
cena oferty będzie ulegać zmianie  zgodnie   z załączonym cennikiem.
6. Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2015/2016,2016/2017 tj. od 1 września 2015r 
    do 30  czerwca 2016r i od 1 września 2016r do 30 czerwca 2017r.do zakończenia zajęć 
    edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
    18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku  szkolnego (Dz.U. Nr 46  poz. 432 
       z późn zm).
7.   Warunki płatności  14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  przez Zamawiającego 
      prawidłowo   wystawionej faktury
8.   Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania  
      zamówienia.
9.   Akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr  12 do SIWZ.
10. Uważam( my) się związany(i) ofertą  przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu 
      składania ofert

  11. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
         oraz załącznikami do niej, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
  12. Oświadczam(y),  że w przypadku uznania mojej ( naszej) oferty za najkorzystniejszą  
      zobowiązuję (my)  się do zawarcia  umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez   
          Zamawiającego.
  13.   Zobowiązujemy się w okresie trwania umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od 

  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  
      przedmiotem zamówienia.

  14.  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
   publicznych,  żądane  z  informacji  zawartych  w  ofercie  nie  stanowią* tajemnicy  
   przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji/  
      wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę* przedsiębiorstwa w 
      rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
      nie mogą być one udostępniane , w szczególności innym uczestnikom postępowania 
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      ( * niepotrzebne skreślić)

L.p Oznaczenie rodzaju ( nazwy informacji) Strony w ofercie (wyrażone
 Cyfrą) od - do

1.
2.

15.  Nie zamierzam(y)* powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom /  następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)* powierzyć 
podwykonawcom (* niepotrzebne skreślić):

Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
L.p.                                           Nazwa części zamówienia

Załącznikami do oferty są:
L.p Wykaz złożonych dokumentów Numer 

załącznika
1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

 postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4
 do siw 

2 Oświadczenie  Wykonawcy   o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5
do siwz

3 Informacja  o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6
do siwz

4 Wykaz wykonanych  usług  w zakresie niezbędnym do
 wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 7 do 
siwz

5 Dokumenty  potwierdzające,  że  usługi  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie.

Dokument 
wykonawcy

6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 8
do siwz

7 Wykaz narzędzi/sprzętu Załącznik nr 9 do 
siwz

8 Oświadczenie o uprawnieniach Załącznik nr 10
 do siwz

9 Zobowiązanie  innych  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy  niezbędne 
zasoby - o ile dotyczy

Załącznik nr 11
do siwz

Licencja na przewóz osób pojazdami samochodowymi zgodnie z Ustawą 
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

Dokument 
Wykonawcy

10 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku 
podstaw do wykluczenia  w oparciu o art.  24ust.  1  pkt.  2  ustawy Pzp, 
wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem  terminu  
składania  ofert  ,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenia  w 
zakresie art. 24ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

Dokument 
Wykonawcy

11 Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

Dokument 
Wykonawcy
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lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące  przed  upływem terminu składania ofert.

12 Aktualne  zaświadczenie właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu-  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3miesiące przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument 
Wykonawcy

13 Dokument  lub  dokumenty,  z  których  będzie  wynikać  uprawnienie  do 
podpisania  oferty  np.  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  ,  aktualny 
statut spółki lub aktualny rejestr handlowy , pełnomocnictwo do działania 
w  imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona 
do  reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 

Dokument 
Wykonawcy

14 pełnomocnictwo do reprezentowania  w postępowaniu albo do
 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
 zamówienia publicznego ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp- dot. wykonawców 
wspólnie  ubiegających się o zamówienie).
Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.

Dokument 
Wykonawcy

15 Dowód wadium Dokument 
Wykonawcy

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

                                                                                       Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania 
                                                                                               oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  oraz 
                                                                                                    pieczątka/ pieczątki
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