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Załącznik Nr 2 do SIWZ PN- 01/GCUW/2020

miejscowość, data ……………………………….
…Żukowo, 10.07.2020……………………………………………
P.P.H.U. MIŁAD Adam Miłosz
83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 21B
REGON 190359794
NIP 589-001-54-16

Adam
Piotr
Miłosz

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Piotr
Miłosz
Data: 2020.07.10
11:12:59 +02'00'

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na świadczenie usług przewozowych w zakresie
dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku
szkolnym 2020/2021, postępowanie przetargowe nr PN-01/GCUW/2020, a także po zapoznaniu się z:
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
- innymi dokumentami dotyczącymi wykonania w/w zamówienia
niżej podpisani, reprezentujący:
Lp.
1.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

„MIŁAD” Adam Miłosz

ul. Armii Krajowej 21B, 83-330 Żukowo

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:
Adam Miłosz
ul. Armii Krajowej 21B,
Adres:
83-330 Żukowo
Nr telefonu:
604-099-047
Nr faksu:
Adres e-mail:

I.
Lp.

milad@milad.pl

Składamy ofertę w postępowaniu na:
Numer
części

Cena brutto
za kilometr
dowozu w
PLN

Rocznik
pojazdu

Nazwa pojazdu: marka, typ pojazdu

Ilość miejsc
siedzących i
stojących

(wyrażona
liczbowo)
1.

Część 4

5,49

2018

PEUGEOT BOXER

9

2018

FORD TRANSIT

9
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2.

3.

Część 5

Część 7

5,60

8,50

2013

FIAT DUCATO

9

2007

MERCEDES SPRINTER

9

2008

MERCEDES SPRINTER

9

2013

FIAT DUCATO

9

UWAGA!
TABOR WYZNACZONY DO REALIZACJI ZADAŃ

Wykonawca wpisuje jeden pojazd do jednego zadania, chyba, że w zadaniu jest określona
większa ilość tras – w takim przypadku do każdej z tras musi być przypisana odpowiednia liczba
pojazdów (w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dotyczącym tej części)
DOTYCZY ZADAŃ 3, 4, 5 ,6
II. Oświadczamy, że:
Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty:
1. zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia;
2. akceptujemy przedstawione w SIWZ warunki i istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3. wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności,
4. uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);, tzn. przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert;
5. załączony do specyfikacji projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i podpisany,
zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składamy wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ*;
7. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia;
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8. składając niniejszą ofertę oświadczam(y), że będę(my) polegać/nie będę(my) polegać* na zasobach innych
podmiotów określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych i składam(y) wypełniony załącznik
nr 8 do SIWZ;
9. Składając ofertę w postępowaniu informujemy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym
przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych*.
10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych żadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

Lp.

strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

od

do

11. Usługę objętą zamówieniem zamierzam(y) wykonać sami/następujące elementy usługi objęte zamówieniem
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

.................................................................................................................................................... (nazwa i adres podwykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
(zakres powierzonych prac)

W przypadku niewypełnienia tego punktu w całości, bądź niewymienienia części, które zostaną powierzone
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
12. Informujemy, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on:
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

1

Przewóz osób niepełnosprawnych

5,08 zł netto – 4 zadanie

2

Przewóz osób niepełnosprawnych

5,18 zł netto – 5 zadanie

3

Przewóz osób niepełnosprawnych

7,87 zł netto – 7 zadanie

13. Informujemy, o wniesieniu wadium w formie: …pieniężnej…………………………………………
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, proszę o zwrot wadium
na rachunek bankowy nr:
78 1240 2920 1111 0000 4499 1704
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14. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: wykaz minimum dwóch usług, rekomendacje, licencja, list
referencyjny, odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Informacje z
Krajowego Rejestru Karnego, załącznik nr 4 do SIWZ, załącznik nr 5 do SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ,
potwierdzenie wpłaty wadium, RODO, polisa, ESPD………………………………………………………………
15. Podaję adres skrzynki ePUAP lub adres mailowy, przez które prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem - /amilosz1971/domyslna
15. Oświadczamy, że:
a) znamy i przestrzegamy wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”;
b) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
c) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z
niniejszym postępowaniem.
16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, Regulaminu
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP
* Niepotrzebne skreślić /każdą stronę oferty należy parafować)

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!
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