
 

 

Formularz nr 1 do SIWZ 
 
       ______________________ , dnia ____________________ 
 
Nazwa Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________ 
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo: 
__________________________________________________________________________________ 
Adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych 
__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych: 
__________________________________________________________________________________ 
NIP: 
__________________________________________________________________________________ 
e-mail, numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym: 
__________________________________________________________________________________ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
1.  Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
Przewóz 246 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa 
dolnośląskiego w wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny) wyjazdowe zajęcia, 
organizowane na terenie miast: Bolesławca, Świdnicy, Świebodzic i Wrocławia godnie z 
wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie w kwocie: 

Szacunkowa wartość oferty brutto  w wysokości: 
 
____________________________zł słownie złotych: ___________________________________ 
 
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 

 
2.  Ceny jednostkowe brutto za usługi, zgodnie z przedmiotem zamówienia : 
 

Cena jednostkowa  
brutto za 1 km 

Szacowana ilość 
kilometrów do przejechania 

Wartość oferty 
(iloczyn kolumn 1x2) 

   

 
 
3.  Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
 



 

 

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych,                 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5. Oferujemy ________dniowy termin płatności licząc od daty dostarczenia faktury. 
 
6.  Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy 
 

 __________________________________________________________________________ 
 
7.  Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy 

wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP. 
8.  Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez Zamawiającego przed 
terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi                      
w nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 
do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
-  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 
-  ___________________________________________ 
-  ___________________________________________ 
-  ___________________________________________ 
 
 
Oferta zawiera ___________________________stron, ponumerowanych i podpisanych. 
 
Miejscowość i data: ______________________________________________________________ 
 
 
 

_____________________________________________ 
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do podpisywania oferty 
 
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,             
że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 
 
 

_____________________________________________ 
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do podpisywania oferty 
 



 

 

Formularz nr 4 do SIWZ 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Przewóz 246 
wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w 
wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny) wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie miast: 
Bolesławca, Świdnicy, Świebodzic i Wrocławia, przedstawiam/my: 
 

Wykaz osób*, 
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako wykwalifikowani kierowcy, posiadający 
stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniający wymagania określone 
w przepisach ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 
zm.), ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), 
posiadający uprzednie doświadczenie zawodowe w przewozie osób autobusami wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych  – rodzaju posiadanych uprawnień, doświadczenia 
zawodowego oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Lp.  Imię i nazwisko Funkcja w 

realizacji 
zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe Informacja o 
podstawie 
dysponowania 
osobą 

1 2 3 4 5 

   
kierowca 

1. Prawo jazdy kat. 
________________________________ 
2. Poziom wykształcenia: 
________________________________ 
3. Doświadczenie zawodowe w przewozie 
osób w latach: 
_________________________________ 

 

  kierowca 1. Prawo jazdy kat. 
________________________________ 
2. Poziom wykształcenia: 
________________________________ 
3. Doświadczenie zawodowe w przewozie 
osób w latach: 
_________________________________ 

 

 
 
Do niniejszego formularza należy dołączyć kopię potwierdzającą kwalifikacje zawodowe osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako wykwalifikowani kierowcy. 
 
 
 
 



 

 

UWAGA: 
1)  W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów (spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, na zasadzie oddelegowania pracownika 
podmiotu trzeciego do realizacji zamówienia), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia, tj. musi przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na potrzeby wykonania 
niniejszego zamówienia. W powyższej sytuacji zasób oddany do dyspozycji Wykonawcy przez inny 
podmiot stanowi o dysponowaniu osobą w sposób pośredni. 

 
2)  W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia na 

podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, oznacza to, iż dysponuje osobą w 
sposób bezpośredni. 

 
3)  W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, tj. osobach 

fizycznych oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu, 
oznaczać będzie, iż dysponuje osobą w sposób bezpośredni. Dysponowanie bezpośrednie będzie 
miało miejsce także w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udostępni 
Wykonawcy swoich pracowników. 

 
4)  Wypełniając wykaz osób, w kolumnie 5 Wykonawca wpisuje odpowiednio: dysponowanie 

bezpośrednie lub dysponowanie pośrednie. W sytuacji dysponowania pośredniego Wykonawca 
zobowiązany jest do dołączenia dokumentu bądź dokumentów. 

 
 
 
 
___________________________  _____________________________________________ 
Miejscowość, data      Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
 
 
 
* Wykaz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularz nr 5 do SIWZ 
 



 

 

 
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby realizujące zamówienie 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Przewóz 246 
wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w 
wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny) wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie miast: 
Bolesławca, Świdnicy, Świebodzic i Wrocławia   

oświadczam/y, że wskazane w Formularzu nr 3 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________________ 
           Miejscowość, data      Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 



 

 

 
Formularz nr 6 do SIWZ 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Przewóz 246 
wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w 
wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny) wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie miast: 
Bolesławca, Świdnicy, Świebodzic i Wrocławia  przedstawiam/my: 
 

Wykaz urządzeń technicznych – środków transportu dostępnych Wykonawcy, jakich 
zamierza użyć w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami* 
 
 

Oferuję/my wykonanie zamówienia niżej wymienionym środkiem transportu dopuszczonym do 
ruchu, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 
ze zm.): 
 
Lp.  Parametry środków transportu Środek transportu posiadający 

co najmniej 8 miejsc siedzących 

1.  Marka i model  

2.  Rok produkcji  

3.  Numer rejestracyjny  

4.  Dopuszczalna ilość osób, które mogą być 
przewożone – zgodnie z dowodem rejestracyjnym 

_________,  w tym miejsca 
siedzące 
_______________________ 

5.  Sprawna klimatyzacja, ogrzewanie, indywidualne 
nawiewy powietrza i oświetlenie, rozkładane 
fotele, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, oparcie dla 
stóp przy każdym siedzeniu 

TAK / NIE 1) 

6.  ABS, ASR TAK / NIE 1) 

7.  Sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry TAK / NIE 1) 

8.  Gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem 
oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb 

TAK / NIE 1) 

9.  Informacja o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lp.  Parametry środków transportu Środek transportu posiadający 

co najmniej 8 miejsc siedzących 

1.  Marka i model  

2.  Rok produkcji  

3.  Numer rejestracyjny  

4.  Dopuszczalna ilość osób, które mogą być 
przewożone – zgodnie z dowodem rejestracyjnym 

_________,  w tym miejsca 
siedzące 
_______________________ 

5.  Sprawna klimatyzacja, ogrzewanie, indywidualne 
nawiewy powietrza i oświetlenie, rozkładane 
fotele, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, oparcie dla 
stóp przy każdym siedzeniu 

TAK / NIE 1) 

6.  ABS, ASR TAK / NIE 1) 

7.  Sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry TAK / NIE 1) 

8.  Gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem 
oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb 

TAK / NIE 1) 

9.  Informacja o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami 2) 

 

 
1Zakreślić odpowiednie. 
2Należy wskazać np. własność, najem, dzierżawa, użyczenie, inne (podać jakie) - zobowiązanie innego 
podmiotu. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów lub osób 
trzecich należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego 
podmiotu lub osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
 
 
 
_________________________     __________________________________________ 
Miejscowość, data      Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
 
 
 
*Wykaz będzie stanowił załącznik nr  2 do umowy 


