Oznaczenie sprawy: GZO.271.1.2015

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych
z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.1.2015
1. Zamawiający:
Gminny Zespół Oświaty
ul. Rynek Piastowski 10a
97-340 Rozprza
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę:
Szacunkowa cena oferty brutto (za 10 miesięcy realizacji zamówienia) za 452 biletów
wyliczona zgodnie z formularzem kalkulacyjnym wynosi:
............................................... zł brutto w tym podatek VAT .............. %
słownie złotych brutto ......................................................................................
Na ww. cenę składa się zakup biletów według poniższego zestawienia. Formularz kalkulacyjny:

Nazwa placówki

Miejscowość
i nazwa
przystanku

1

2

Szkoła Podstawowa
w Rozprzy

Cekanów
Ignaców
Romanówka

W
Razem koszt
Cena brutto
tym
biletów brutto
1 biletu
Ilość dzieci
VAT
na m-c
miesięcznego
(%)
(kol. 3 x kol. 5)
3

4

5
19
18
19

6

Łączny koszt
biletów brutto
za 10 miesięcy
realizacji
dowozu
(kol. 6 x 10)
7

Jeżów
Kisiele
Pieńki
Stara Wieś
Gimnazjum
w Rozprzy

Szkoła Podstawowa
w Mierzynie
Szkoła Podstawowa
w Milejowie
Zespół Szkolno –
Gimnazjalny
w Niechcicach

Przedszkole
w Niechcicach

Mierzyn
Kolonia-Mierzyn
Rajsko Małe
Rajsko Duże
Bryszki
Milejów
Longinówka
Ignaców
Romanówka
Jeżów
Kisiele
Pieńki
Janówka
Milejowiec
Cekanów
Białocin
Nowa Wieś
Star Wieś
Budy
Lubień
Podlubień
Straszów,
Straszówek
Łochyńsko
Łazy Duże
Łazy Dąbrowa
Zmożna Wola
Bagno
Rajsko Małe
Rajsko Duże
Bryszki
Longinówka
Bogumiłów
Wroników
Sobakówek
Czerno
Truszczanek
Niechcice
Bogumiłów
Wroników
Truszczanek
Razem

15
11
4
1
21
5
8
4
7
12
2
4
7
16
3
6
2
14
3
12
9
14
10
10
1
12
15
9
7
2
5
23
8
11
45
5
39
5
3
2
1
1
1
1
452

Oświadczam(y), że proponujemy następujący termin płatności:
TERMIN PŁATNOŚCI …..… dni* od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego (tj.: 7, 14, 21, 30 –* należy wybrać właściwe)
4. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
5. zamówienie(a) wykonam w terminie: od 01.09.2015 r. do końca roku szkolnego
2015/2016.
6. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ,
7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez
zamawiającego,
8. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie
ubiegający
się
1
o udzielenie zamówienia] ,
9. nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związkuz niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom postępowania2:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

1
11. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom3:
Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy

l.p.
1

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli

1

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
2

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych
z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.1.2015
Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych
z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.1.2015

Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli

Załącznik nr 4

INFORMACJA
O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych
z terenu Gminy Rozprza w roku szkolnym 2015/2016
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.1.2015
Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczenie
Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z późn. zm.) informujemy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
 należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów:
1. …………………………………………………………………………………….…..
2. ………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………….…..
4. …………………………………………………………………………………..…….

............................, dn. ...........................
......................................................................
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
* Należy zaznaczyć właściwe

