
 
znak postępowania: OK-DROW-253-43/2018 DROW-072-01/18 

1 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA  

 

Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie,  
Oddział w Krakowie,  
ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

na przygotowanie i realizację ośmiodniowego, tematycznego wyjazdu studyjnego do Czech, 

Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu KSOW p.t. „Europejskie przykłady porozumień 

rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. 

A. DANE WYKONAWCY: 

1. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 

 Nazwa Adres, NIP, REGON 

1.  
 
 
 
 

 

....  
 
 
 
 
 

 

 

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

 

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

 

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

 

.………………………………………………………… tel. …………………….……………..……..…….. 

4. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks……………………..…………, e-mail ……………………………………………... 
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Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

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

Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

* - niewłaściwe skreślić 

B. DATA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca planuje realizację zamówienia w dniach: 

od ……….……do ……….…… września 2018 roku 

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie 
i realizację ośmiodniowego tematycznego wyjazdu studyjnego dla 35 osób do Czech, Niemiec, Austrii 
i Włoch w ramach projektu KSOW p.t. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie 
sprzedaży bezpośredniej”. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami: 

łączna kwota, za którą Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: 

cena netto: 

słownie netto:  

cena brutto*:  

słownie brutto:  

 
*ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej. 



 
znak postępowania: OK-DROW-253-43/2018 DROW-072-01/18 

3 
 

D. KRYTERIUM „STANDARD EMISJI SPALIN POJAZDU” 

Wykonawca oświadcza, że środek transportu, za pomocą którego zrealizowana zostanie usługa 

przewozu uczestników wyjazdu studyjnego będzie pojazdem spełniającym: 

 normę spalin EURO 3 zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC [12], 

 normę spalin EURO 4 zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC (& 2002/80/EC), 

 normę spalin EURO 5 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 715/2007, 

 normę spalin EURO 6 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 

 innym pojazdem 

Weryfikacja spełniania normy zostanie przeprowadzona na podstawie danych z dowodu 

rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego w/w – należy dołączyć kopię 

rzeczonego dokumentu.  

E. WYKAZ NAZW I ADRESÓW OBIEKTÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE NOCLEGI 

UCZESTNIKÓW WYJAZDU – wg. kolejności dni pobytu  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
F. OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ofercie, w SIWZ oraz w istotnych 

postanowieniach umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z istotnymi 
postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 
zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem); 

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w drodze przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT i podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi bez uwag; 

6) Oświadczam, że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
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zwanego dalej RODO, oraz, jeśli dotyczy, 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. 

7) Informuję, że Zamawiający posiada następujące oświadczenia lub dokumenty lub może  

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352): 
 

LP 
Nazwa oświadczenia lub 

dokumentu  

Postępowanie, do którego zostało złożone 
oświadczenia lub dokumenty lub adres bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych 

1   

2   

3   

4   

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
jest ............................................................................................................................................. 
e-mail: ………...……........………….…………………....…. tel./fax: ............................................; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
H. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy 

podać również dane proponowanych podwykonawców) 

 

1) ............................................................................................................................................. 

 

 

2) ............................................................................................................................................. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17181936
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I. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1)   Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego ........................................................................... 

2) Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie normy.  

3) ............................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................. 

6) ............................................................................................................................................. 

7) ............................................................................................................................................. 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 
    ...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


