
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2022/C 

Formularz oferty 

Dane oferenta: 

 

Nazwa: ………………………………………………………………….…………………… 

Adres siedziby: ……………………..……………………………………………………….. 

Telefon / fax: ……………………………………adres e-mail: ……………………………… 

NIP: ………………………………………REGON: ………………………………………… 

 

Oferta dotyczy Zapytania Ofertowego nr 2/2022/C -  usługa przewozu dzieci i młodzieży z  

opiekunami podczas wypoczynku wakacyjnego w  2022 -   opublikowanego w dniu 

06.06.2022r. na stronie www.lomza.caritas.pl.,  

Oferta cenowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 

Proponowana cena brutto za 

1 km transportu 

 

……………………………………………………………….. 

Proponowana cena netto za 1 

km transportu 

 

……………………………………………………………….. 

Deklaruję gotowość świadczenia usług w terminie:  

powyżej 4 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

od 2 do 4 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

poniżej 2 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

Oświadczenia Wykonawcy : 

1. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że kwota brutto wymieniona w ofercie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy związanie z realizacją przedmiotu zamówienia, którego dotyczy Zapytanie 

ofertowe nr 2/2022/C 

3. Oświadczam/y, że dysponujemy potencjałem technicznym, organizacyjnym i kadrowym, 

odpowiednim do realizacji zamówienia oraz spełniamy wszystkie wymagania prawne niezbędne 

do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

6. Oświadczam/y, że posiadamy udokumentowane uprawnienia do wykonywania przewozu 

zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  

7. Oświadczam/y, że posiadamy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób oraz 

dokument potwierdzający posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków 

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
 - Załącznik  nr   2  -  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

z Zamawiającym 

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych    

   przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

………………………………..                          ………………………………………… 
miejscowość, data,      podpis i pieczątka imienna 

     pieczęć firmowa Wykonawcy osoby upoważnione 

http://www.lomza.caritas.pl/

