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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

………..……………., dnia ………………………….. 
 

……………………………………………… 

pieczęć oferenta 

O F E R T A  

Gmina i Miasto Drzewica 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pn.: „Dowóz uczniów do szkól na 

terenie gminy Drzewica w roku szkolnym 2018/2019 - II" składamy niniejszą ofertę, oświadczając 

jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 

1. Oferta jest złożona przez  ……………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

NIP: ……………………………………………. 

Regon: …………………………………………. 

Nazwa banku ……………………………………………….. 

Nr rachunku: …………………………………………………….. 

nr tel.:  ..................................................... , nr faksu:......................................................... , 

adres e-mail: ................................................................. , 

Osoba do kontaktu: ……………..……………………. Nr telefonu: ……………………………. 

działającego w imieniu: 

■ własnym* 

■ spółki cywilnej* składającej się z: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………….……………..…. 

*niepotrzebne skreślić. 

2. Oświadczamy, że przyjmujemy do wykonania zadanie pod nazwą: „Dowóz dzieci do szkół w roku 

szkolnym 2018/2019 - II".  Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi polegającej 
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na dowozie uczniów do szkół w gminie Drzewica oraz ich rozwozie do domów w roku szkolnym 

2018/2019, codziennie w dni nauki szkolnej w formie sprzedaży biletów miesięcznych. 

3. Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w terminie: od 02.01.2019 r. do 21.06.2019 r. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczamy, że niżej wymieniony zakres zamówienia zostanie wykonany przez następujących 

podwykonawców (wypisać, jeśli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

6. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte we „wzorze 

umowy" opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia określonego w naszej ofercie, poniesiemy wszelkie 

koszty niezbędne dla właściwej realizacji zamówienia. 

8. Cena za realizację zamówienia wynosi: 

 

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy wraz z 

oddziałami gimnazjalnymi 

 

UWAGA!!!  

2 lokalizacje: Drzewica, ul Szkolna 18 oraz ul. Stanisława Staszica 7 

 

od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

 

Miejscowość 

Ogółem liczba 

uczniów 

dojeżdżająca do 

szkoły 

Cena jednostkowa 

biletu miesięcznego 

(netto) 

Kwota za dowożenie dzieci 

z poszczególnych 

miejscowości – iloczyn kol. 

2*3 

1 2 3 4 

Augustów 1   

Brzustowiec 14   

Brzuza 7   

Dąbrówka 31   

Domaszno 2   

Giełzów 1   

Idzikowice 3   

Jelnia 13   

Krzczonów 3   
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Radzice Duże 15   

Radzice Małe 9   

Strzyżów 25   

Świerczyna 3   

Werówka 11   

Zakościele 40   

Żardki 10   

Żdżary 3   

Razem uczniów  194   

Razem koszt miesięczny  

 

 

 

 

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych 

od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

Miejscowość 

Ogółem liczba 

uczniów 

dojeżdżająca do 

szkoły 

Cena 

jednostkowa 

biletu 

miesięcznego 

(netto) 

Kwota za 

dowożenie dzieci 

z poszczególnych 

miejscowości – 

iloczyn kol. 2*3 

1 2 3 4 

Strzyżów 
1   

 

Werówka 
19   

 

Świerczyna 
5   

 

Trzebina 
22   

 

Giełzów  
16   

 

 

Radzice Małe 

47   

Razem uczniów  

110 

  

Razem koszt  
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Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Brzustowcu, Brzustowiec 152 

od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

Miejscowość 

Ogółem liczba 

uczniów 

dojeżdżająca 

do szkoły 

Cena 

jednostkowa 

biletu 

miesięcznego 

(netto) 

Kwota za dowożenie 

dzieci z poszczególnych 

miejscowości – iloczyn 

kol. 2*3 

1 2 3 4 

Augustów 1   

 

Jelnia 20   

 

Krzczonów 20   

 

Razem 

uczniów 

41   

Razem koszt  

 

 

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie 

od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

 

Miejscowość 

Ogółem liczba 

uczniów 

dojeżdżająca 

do szkoły 

Cena 

jednostkowa 

biletu 

miesięcznego 

(netto) 

Kwota za dowożenie 

dzieci z poszczególnych 

miejscowości – iloczyn 

kol. 2*3 

1 2 3 4 

Żardki 28   

Domaszno 27   

Razem 

uczniów 

55   

Razem koszt  

 

     Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 

od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

Miejscowość 

Ogółem liczba 

uczniów 

dojeżdżająca 

do szkoły 

Cena 

jednostkowa 

biletu 

miesięcznego 

(netto) 

Kwota za dowożenie 

dzieci z poszczególnych 

miejscowości – iloczyn 

kol. 2*3 

1 2 3 4 

Brzuza 14   

 

Razem 

uczniów 

14   

Razem koszt  
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Cena za zrealizowanie zamówienia (za 1 miesiąc): 

 .............................. …..(netto) zł + ..... % VAT, tj .............................zł =    ...............................................brutto zł 

 

słownie: .............................................................................................................................................................  

 

UWAGA!  

Sposób obliczenia ceny brutto za wykonanie całego zamówienia: 

[(razem koszt brutto za dowóz uczniów do: Szkoła Podstawowa w Drzewicy + Szkoła Podstawowa w 

Radzicach Dużych + Szkoła Podstawowa w Brzustowcu) x 6 miesiący + (razem koszt brutto za dowóz 

uczniów do: Szkoła Podstawowa w Domasznie + Szkoła Podstawowa w Idzikowicach) x 4 m-ce]  

 

RAZEM CENA ZA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA WYNOSI: 

 

 ........................................  (netto) zł + ………… % VAT, tj ………….. zł = 

…………………………… brutto zł 

 

słownie: ...............................................................................................................................................................  

Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

 

Czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi: …………………………………………………… 

 

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zapłacić Zamawiającemu kary umowne niezależne od szkody 

w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) 500,00 zł /pięćset zł/ za każdy niewykonany kurs z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

b) 50,00 zł /pięćdziesiąt zł/ za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia przewozu w danym kursie 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

c) 250,00 zł /dwieście pięćdziesiąt zł/ za każdy stwierdzony przypadek nie wykonania 

obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 umowy, nie więcej jednak niż 750,00 zł (siedemset 

pięćdziesiąt zł ) w jednym dniu dla każdego autobusu, 

d) 10 % całego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
 

10. Jesteśmy świadomi faktu, że ostateczna liczba uczniów, którzy zostaną objęci dowozem może 

ulec zmianie, co nie wpłynie na zmianę ceny ulgowych biletów miesięcznych wskazanej 

w ofercie przez Wykonawcę. 
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11. Informujemy (na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), że wybór naszej oferty będzie/nie 

będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

prosimy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

 

 

 

 

 
……….....………………………………………..……… 

[czytelny podpis lub podpis z pieczątką 
imienną osoby(ób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy] 

*(niepotrzebne skreślić): 


