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   URZĄD GMINY GÓZD 
                                                 26-634 Gózd ul. Radomska 7 

 
O  F  E  R  T  A             

           Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy  
 

„Wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego osób w ramach regularnej 
komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd”. 

 
 
1. Oferujemy: 
 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia za: 
a) CENA - dopłata do jednego wozokilometra: ………………………………….…zł (brutto) 
 
- w tym wartość netto.............................. oraz podatek VAT ............................. 
 
b) koszt jednego wozokilometra .............................................. zł 
 
2) termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku  
 
2. Oświadczam, że: 
 
1) zadeklarowana wyżej wartość jednego wozokilometra, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami prawa polskiego, SIWZ, przeprowadzoną 
wizją lokalną oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, 
2) zobowiązuję się do wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie  
autobusami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim, 
3) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania 
ofert wraz z tym dniem, 
5) przewiduje się zmianę wynagrodzenia w zmiany przepisów prawa podatkowego w szczególności 
podatku VAT, 
6) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie 
zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
Cała oferta składa się z : ............ stron. 
 
 
4. .Integralną część niniejszej oferty stanowią: 
  - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 3) 
- Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie  z art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. 
zmianami). 
 



-  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 (załącznik nr 5). 
-   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
-  Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
  - Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 4) 
-  Zaświadczenia: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
- aktualne zaświadczenie   właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,  że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
potwierdzenia,  że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert, 
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust.1   pkt. 4-8 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
-  Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy). 
 
 
 Ponadto jeżeli wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom do oferty należy 
dołączyć dodatkowo  oświadczenie zawierające informacje na temat zakresu rzeczowego zamówienia, 
który zrealizuje podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy. 
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegać na ich wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr8). 
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