
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

…………………………………………….                   ………………………………… 
                                                                                                                                 (miejscowość i data) 

 

…………………………………………….                                           
                    (nazwa i adres Wykonawcy) 

  

 

 

Gmina Solec-Zdrój 

Ul. 1 Maja 10 

28-131 Solec-Zdrój 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 
Odpowiadając na Zaproszenie do składania oferty na wykonanie zadania pn. Dowóz uczniów do placówek 

szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020” . 

 

OFERUJEMY WYKONANIE:  

a) Części I zamówienia – Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie w roku szkolnym 2019/2020, realizowany w formie 

zakupu biletów miesięcznych 

za cenę brutto (łącznie za 10 miesięcy): ………………………………………………..…………… zł 

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

Cena została skalkulowana w oparciu o następującą stawkę za 1 bilet miesięczny  

- dla dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej 

Cj: …......... zł. brutto (słownie złotych: …...............................................................)  

- dla dzieci przedszkolnych:. 

Cj: …......... zł. brutto (słownie złotych: …...............................................................) 

 

b) Części II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Solec-Zdrój do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2019/2020 

za cenę brutto (łącznie za wszystkie przejazdy): ……………………………………………………… zł 

(słownie złotych:…………………………………………………………………). 

Cena została skalkulowana w oparciu o następującą stawkę dowozu za 1 km ……… brutto 

 

 

 

 



 

 

1. Zobowiązuję(-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

zamówienia w terminach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert. 

2. Oświadczam(-y), że posiadam (-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(-emy) 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonanie krajowego 

transportu drogowego osób tj. dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że dysponujemy zarejestrowanymi autobusami spełniającymi wymagania techniczne 

dla autobusów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia posiadającymi 

aktualny przegląd techniczny w liczbie niezbędnej do wykonania usługi oraz liczbie miejsc 

siedzących w autobusie niezbędnych dla realizacji usługi, wyprodukowanych najwcześniej w 1992 

roku i zobowiązujemy się, iż w przypadku awarii do niezwłocznego podstawienia autobusu 

zastępczego spełniającego wymogi Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

prawem uprawnienia. 

6. W przypadku przyznania (nam) zamówienia zobowiązuję (- emy) się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

                                                                        …………………………………………….. 
                                                              (podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

                                                                                                                                           do reprezentacji Wykonawcy) 

 


