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Załącznik nr 2  

  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

  
Przedmiot zamówienia 

„Świadczenie usługi transportowej dla Zespołu Szkół im. 

Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu 

pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014 - 2020” 

 

Zamawiający 

 

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego  

w Wyszogrodzie 

 

Wykonawca 

(nazwa, adres, tel/fax, email), 

 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

 

Cena ofertowa (cyfrowo) w zł brutto 

                          

………..……………………….... 
(za 1 kilometr) 

Termin podstawienia autokaru 

zastępczego 

- do 1 godz.  *) 

- powyżej 1 godz. do 1 godz. 30 min.  *) 

- powyżej 1 godz. 31 minut do 2 godz.  *) 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy na podstawie 

odpowiednich dokumentów 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

*) zaznaczyć właściwe „X” 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia, 

projektu umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego.  

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

5. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję samodzielnie *) lub przy udziale 

podwykonawców*): 

a) …………………………………………………………………………………………... 
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy) 

b)…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy). 

*) niepotrzebne skreślić 
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6. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty.  

7. Podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.  

Adres do korespondencji: _____________________________________  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:  

Pan/Pani*……………………………………………………………………………………..  

Nr tel. ………………………………., Fax: ………………………………………………… 

adres e-mail: ………………………………………  

8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO : 

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*) 

9. Niniejszy Formularz oferty składam/my na ______ kolejno ponumerowanych stronach.  

10. W załączeniu do oferty: 

     ……………………….. 

     ……………………….. 

 

 

_______________________, dnia _____________  
(miejscowość) (data)  

 

 

_________________________________________  
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu 

Wykonawcy) 

 

  
 

 

*) rozporządzenie 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).  

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). 

 

 

 


