
Nr sprawy: OKS.271.03.2020                                                                            Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy  

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

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

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

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

Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: ......................................... 

REGON: ……………………………………….. NIP: …………………………………. 

 

Do: Urzędu Gminy w Rogowie,  

ul. Żeromskiego 23 

95-063 Rogów 

 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi pn.: 

Dowóz uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Rogów w roku szkolnym 2020/2021 

oferujemy wykonanie zamówienia wg kryteriów: 

Kryterium nr 1: 

• Cena całkowita oferty: 

netto.........................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT    ............................................................ zł 

Cena całkowita brutto …………………. zł  

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena całkowita oferty obliczona jako iloczyn ceny biletu miesięcznego brutto: 

………………………. zł x ilości biletów w miesiącu: 141 sztuk x 10 miesięcy.  

Kryterium nr 2: 

• Doświadczenie w prowadzeniu transportu drogowego …………………… lat 

 

Kryterium nr 3: 

• Wiek pojazdu, którym realizowana będzie usługa dowozu: 

Rok produkcji najstarszego pojazdu: …………………………. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty.  

2. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 



3. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach ………… niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W 

celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa: 

1) załączyliśmy oświadczenie o nieupublicznieniu  zastrzeżonych informacji, 

2) wykazaliśmy jaką te informacje stanowią wartość: 

3) wykazaliśmy jakie zostały podjęte  kroki/działania celem zachowania poufności  informacji w 

rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów wymienionych w pkt. 3 niniejsza oferta 

oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4  do specyfikacji, został przez nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) 

 

małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) 

 

średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 

 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniżej wymienione części zamówienia:  

Lp. Rodzaj części zamówienia Nazwa i adres podwykonawcy 

   

   

   

 

……………………….……………… dnia …………………………… 

 

 

……………….………………………………………………….. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby 

uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 


