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Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………….       

(pieczęć firmowa Wykonawcy)  

 

 

OFERTA 

Dot. usługi transportu grupy Uczestników oraz opiekuna projektu „Przekraczamy granice. Push the 

limits” 

Działając w imieniu i na  rzecz: 

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

 

Adres:............................................................................................................. 

NIP:………………………. 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/LIMITS/2017 składam/y niniejszą ofertę:  

 

Nazwa usługi Cena netto  

 (PLN) 

VAT 

(%) 

Cena brutto  

(PLN) 

 

Przedmiotem zamówienia jest przewóz w 

obydwie strony jednej grupy uczestników i 

opiekunów projektu do miejsc odbywania 

staży tj.:  z miasta Krakowa do Drezna w 

Niemczech. Grupa podróżująca do Niemiec 

to 11 osób (10 Uczestników i 1 opiekun). 

Grupa podróżująca z Niemiec do Polski to 

10 osób (tylko 10 Uczestników). 

 

   

 

 Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w przewozie osób oraz stosowne 

uprawnienia oraz zapewnia, że przewóz będzie odbywać się środkami transportu 

sprawnymi technicznie, będzie świadczony przez wykwalifikowanych kierowców 
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legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem oraz zapewnia, że 

wykona przedmiot umowy najkorzystniejszą trasą.  

 Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane ubezpieczenie, obejmujące przewożone 

osoby.  

 Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje  się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z dokumentacją udostępnioną przez 

zamawiającego i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia w zakresie zawartym w specyfikacji. 

 

Nr telefonu/fax/e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:  

 

………………………………………………………………  

 

Ofertę niniejszą składam/y na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 Miejscowość ....................dnia......................      

    …………………………………….. 

 Podpis i pieczątka osoby/osób 

uprawnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy                          

   

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  10/LIMITS/2017 

w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu 

ofertowym nr  10/LIMITS/2017, w szczególności: 

 

1. Prowadzi  m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego 

zapytania poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS 

2. Posiada odpowiednie zezwolenia i licencje na wykonywanie krajowego i 

międzynarodowego drogowego transportu osób, 

3. Znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  

zamówienia, 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające  wykonanie  zamówienia, 

5. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 

przewóz będzie realizowany autokarem o stanie technicznym odpowiadającym normom 

zawartym w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie określonym ustawą o 

transporcie drogowym, a przewóz będzie świadczony przez wykwalifikowanych 

kierowców, legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami oraz minimum 5-cio letnim 

doświadczeniem, 

6. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia, 

7. Posiada ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w 

dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia. 

 

Miejscowość ..........................., dnia .............................  

 

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

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 3 

Projekt pt.: „Przekraczamy granice. Push the limits” 

realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Zamawiający) w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej. 

 

 

………………………………………. 

Pieczęć firmowa Wykonawcy    

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  10/LIMITS/2017 

w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

Oświadczam/y, że: 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między 

Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego  

lub  osobami  wykonującymi w  imieniu  Zamawiającego  czynności związane  z  przygotowaniem  i  

przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy a Wykonawcą,  polegające  w  szczególności  na: 

 uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej, 

 posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku pokrewieństwa  lub  powinowactwa  

w  linii prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  

w  linii  bocznej  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli.    

 

Miejscowość ..........................., dnia ............................. 

 

 ............................................................. 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 


