Załącznik nr 1

OFERTA
Nazwa i adres WYKONAWCY

....................................................................................................................................................
...................................................................... NIP .................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt III tj: usług przewozu osób
niepełnosprawnych – uczestników projektu pod nazwą „Program aktywizacji społecznej
w powiecie niżańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Zamówienie obejmuje przewozy osób pomiędzy miejscowościami: Nisko, Ulanów, Rudnik nad
Sanem, Jeżowe. Poprzez usługę Zamawiający rozumie transport z określonych miejscowości osób
niepełnosprawnych pod wskazany adres, a następnie (w tym samym dniu w odstępie od 3-5 godz.)
przewóz grupy powrotnie - trasa powrotna do wskazanych miejscowości (miejscowości
zamieszkania osób niepełnosprawnych).
Grupy mogą liczyć od około 5 do około 10 osób. Wykonawca powinien dysponować środkami
transportu odpowiednimi do przewozu grup o tej liczebności. Termin realizacji usług od lipca
2011r. do grudnia 2011 r.
1.
a) Stawka jednostkowa za przewozy busami:
cena brutto....................zł/km
(słownie: ................................................................................................................... zł/km).
cena netto ............................................zł/km
(słownie: .................................................................................................................. zł/km).
podatek VAT .................................... zł
2. Deklaruję ponadto:
1) termin wykonania zamówienia: od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r.
3. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w punkcie III i IV zaproszenia, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną cześć oferty są:
1) Odpis licencji w zakresie krajowego transportu drogowego wydanej przez organy, o których
mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125 z późn.
zm.).
2) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje
i doświadczenie, a także posiada potencjał techniczny niezbędnymi do wykonania
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3)
4)
5)
6)
7)

zamówienia.
Dokument potwierdzający, że stan techniczny pojazdu spełnia warunki dopuszczenia do
ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
o Pzp.
minimum 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi transportowej
z ostatnich dwóch lat.
akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
ubezpieczenie przewożonych osób.

............................. dnia ..................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej
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