Załącznik Nr 1 do zapytania TR/ 01/18
dotyczy: Zapytanie ofertowe Nr TR/ 01 /18 na wykonywanie przewozów dorosłych osób z autyzmem wraz
z opiekunami na trasie z Al. Wilanowskiej/Puławska w Warszawie do Zakładu Aktywności Zawodowej w
Wilczej Górze przy ul. Jasnej 36 A (gmina Lesznowola) rano i po południu z Wilczej Góry ( ul. Jasna 36) do
Warszawy (Al. Wilanowska/ Puławska) .

………………………………….
(Pieczęć Oferenta)
FORMULARZ OFERTY
kierowanej do Fundacji SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie (02-085)
przy ul. Ondraszka 3
I.
Zarejestrowana nazwa (firma) Oferenta ………………………………………………………………..
.............................................................................................................
Zarejestrowany adres (siedziba) Oferenta z numerem kodu pocztowego:
ul. ................................................................................................................................................
kod .....................
miejscowość ...............................................................................
powiat ...................................................... województwo.......... ........................................
Telefon: ...................................... ..........................Fax: ......................................................
NIP ......................................... Regon ….............................................................
Internet www. ....................................................
e-mail .............................@ ................................................
Nr rachunku bankowego ..........................................................................................................................
II.
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe TR/01 /18 otrzymane w dniu ..................................i zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.07.2018 r na wykonywanie przewozów dorosłych osób z
autyzmem wraz z opiekunami na trasie z Al. Wilanowskiej/Puławska w Warszawie do Zakładu Aktywności
Zawodowej w Wilczej Górze przy ul. Jasnej 36 A (gmina Lesznowola) rano i z powrotem po południu z
Wilczej Góry (ul Jasna 36A) do Warszawy (Al. Wilanowska/ Puławska)
jako osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Oferenta, składam niniejszą ofertę oraz
zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zaoferowanych usług zgodnie z poniższymi warunkami:
1. Oferuję za jeden przewóz dorosłych osób z autyzmem z Al. Wilanowskiej/Puławska w Warszawie (
odjazd o godz.8.30 ) do Wilczej Góry ul. Jasna 36 A (gmina Lesznowola) rano i z powrotem po południu z
Wilczej Góry (odjazd o godz. 15.50) do Warszawy (Al. Wilanowska/Puławska) wykonany w ciągu jednego
dnia cenę

w wysokości netto:.................................. zł (słownie złotych netto: ......................................
..............................................................................................),
brutto:........................................................zł ( słownie złotych brutto:..............................
…………….................….) w tym ............................,..... (słownie złotych:.............................................stanowi
podatek VAT w wysokości ...........%.
2. Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.
III Oświadczam, że spełniam / nie spełniam wymagania/ń* stawianych przez Zamawiającego:
* Proszę w tabeli wpisać TAK lub NIE
TAK*

NIE*

Posiadam aktualną licencję na wykonywanie transportu
drogowego osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r ., poz.
1907 z późn. zm.),
Posiadam aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności
Dysponuję dla potrzeb zamówienia co najmniej jedną osobą
(kierowcą) zdolną do wykonania usługi, tj. posiadającą
uprawnienia wymagane prawem
Dysponuję dla potrzeb zamówienia minimum 1 pojazdem
przystosowanym do przewozu osób, posiadającym minimum 50
miejsc siedzących oprócz kierowcy
Dysponuję dla potrzeb zamówienia klimatyzowanym środkiem
transportu
Dysponuję dla potrzeb zamówienia
posiadającym rozkładane fotele

środkiem transportu

Dysponuję dla potrzeb zamówienia środkiem transportu
wyposażonym w toaletę
Dysponuję dla potrzeb zamówienia środkiem transportu
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa
* Proszę w tabeli wpisać TAK lub NIE
1. Oświadczam, że jako Oferent posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Zapytaniu
ofertowym działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
TAK */ NIE* (* niepotrzebne skreślić)
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
TAK */ NIE* (* niepotrzebne skreślić)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą do dnia 25.07.2018 r.

5. Oświadczam, że w wypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania do dnia 26.07.2018
r. umowy, która stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego na wykonanie usług przewozu.
6. Oferta zawiera ................ zapisaną/e stronę/y.
7. Jako załączniki do oferty składam :
a) Wydruk z bazy CEIDG bądź wydruk z rejestru (ems.ms.gov.pl) uzyskane w ciągu ostatnich trzech
miesięcy przed dniem złożenia oferty,
b) Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy),
c) Oświadczenie o braku powiązań wg wzoru Załącznika Nr 3
d) Oświadczenie o doświadczeniu w przewozach wg wzoru Załącznika Nr 2 ( jeśli dotyczy).

Data ….......................

Podpis osoby(osób) upoważnionej do
reprezentowania Oferenta

