
 

________________________________________________________________________________________ 
„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL 

Nr projektu: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-0021/18 
 
 

 
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi transportowej na działania 

integracyjno-edukacyjne dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja                        

i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL.  

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 60000000-8 – usługi 

transportowe 

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r. 

3. Nazwa i adres Wykonawcy 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy 

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

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………….... 

4. Cena: 

a. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Chojnice bus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………... 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

b. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Chojnice autobus 

Cena brutto …………..……………słownie:……………………….…………... 

zł w tym netto ………………………..…………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

c. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Bydgoszcz bus 

Cena brutto …………..……………słownie:………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 
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d. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Bydgoszcz autobus 

Cena brutto …………..……………słownie:………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

e. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie- Toruń bus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

f. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie- Toruń autobus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

g. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie - Wioska Chlebowa                         

w  Janiej Górze bus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

h. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie - Wioska Chlebowa                         

w Janiej Górze autobus 

Cena brutto …………..………słownie:…………………….………………… zł  

w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

i. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Wioska  Kwiatowa                       

w Żalnie bus 

Cena brutto ………..……………słownie:…………………….……………… zł  

w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

j. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Wioska  Kwiatowa                        

w Żalnie autobus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

k. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Wieś Maciejowej Duszy                        

w Macikowie bus 



 

________________________________________________________________________________________ 
„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL 

Nr projektu: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-0021/18 
 
 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto …………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł). 

l. Cena ofertowa na trasie: Sępólno Krajeńskie – Wieś Maciejowej Duszy                        

w Macikowie autobus 

Cena brutto …………..………słownie:……………………….………………… 

zł w tym netto ……………………………………………………..…..………. zł, 

podatek VAT……………………..…....….zł).  

ł. Jedna godzina pracy kierowcy/postojowego to kwota ……………… 

 

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia.  

5. Oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 

b) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń; 

c) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego                       

w zapytaniu ofertowym; 

6. w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego 

wykonania zamówienia; 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

8. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji i nie ogłoszono jego 

upadłości; 

9. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne: sprawne 

autokary/autobusy/busy i kadrowe (kierowcy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia; 

10. Wykonawca posiada ubezpieczone środki transportu. 

 

 

………………………., dn. …………………..         ……………………………..……  
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podpis osoby uprawnionej  


