Formularz ofertowy- zał. nr 1

OFERTA
Na realizacje usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych, przedszkola oraz
jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu
w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
1. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIELESZYN
MIELESZYN 23, 62-212 MIELESZYN
TEL. (61) 429 50 60, FAX. (61) 429 50 73
REGON 631259442, NIP 7842427501
2. WYKONAWCA:
....................................................................................................................................................
Adres : ....................................................................................................................................................
Tel. .............................................................................. Fax. .............................................
REGON .............................................................................. NIP ..........................................
e-mail ..............................................................................
Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: …………….,
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
Cena oferty
Cena ofertowa netto .................................................................................................zł
(słownie:.....................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT...........%, wartość pod. VAT........................................................................zł
Cena ofertowa brutto ............................................................................................złotych
(słownie:.....................................................................................................................................)
Cena za 1 km netto ……………………………………………………………………. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………)
Stawka pod. VAT………%, wartość pod. VAT ……………………………………….zł
Cena za 1 km brutto ……………………………………………………………….. zł
(słownie:……………………………………………………………………………….)
Oświadczam iż zgodnie z wymogami SIWZ gwarantuję że czas podstawienia pojazdu zastępczego w
trakcie realizacji umowy w przypadku awarii wynosić będzie nie więcej niż ………… minut w
każdym miejscu trasy od chwili zgłoszenia.
Uzasadnienie powyższego oświadczenia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Umowa będzie realizowana przez pojazdy o następującej liczbie miejsc siedzących dla przewożonych
dzieci
1.Typ pojazdu
2. Ilość miejsc siedzących
1
2
1
2

Dane identyfikujące pojazd zgodne z
zestawieniem (np. nr rejestracyjny lub nr VIN)

1
2
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
7. Oświadczamy, że:
1) następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom*:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców *.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).
9. Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 696) dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty dotyczące
Wykonawcy, t.j. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem: www.ms.gov.pl
lub odpis z CEIDG pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl
10. Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczyć):
□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)
*) nie potrzebne skreślić
Inne informacje wykonawcy:
........................................................
Data, podpis (pieczęć) Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mieleszynie
jest : Wójt Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, tel.: 61 429 50 60.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Mieleszynie:
iodo@mieleszyn.pl.
3) Przetwarzamy Państwa dane w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na gminie Mieleszyn w zakresie realizacji zadań
własnych i zleconych określonych w obowiązujących przepisach i zawartych porozumieniach;
b) realizacji umów zawartych przez gminę Mieleszyn z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy
oraz udzielone zgody.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora.
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli przesłankę do tego stanowi
przepis prawa lub zawarta umowa. Jesteście Państwo zobowiązani w takim przypadku do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług
przez Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać
profilowaniu.
Oświadczenie
Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

………………………………………
Data i podpis

