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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty 
 
       ……………………………………, dnia …………………………… 
                                                                                                                  miejscowość 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej  w ramach projektu  pn. „Akademia 

Kluczowych Kompetencji  Batorego II”  

NAZWA FIRMY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ....................................................................... Regon …………………………………………………………………………. 
 
numer telefonu.............................................................      e-mail ………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena netto za 
1 przejazd tam 
 z powrotem 

VAT 
Cena brutto za 

1 przejazd tam i 
z powrotem 

Łączna cena brutto 
 

1 

Usługa transportowa na 
basen 
Przejazd na trasie: 
Chorzów Batory – Ruda 
Śląska, Park Wodny 
Aquadrom i powrót 
 

  

 

 
………………………………… 

(cena brutto x 120 przejazdów) 

2 

Usługa transportowa  na 
trasie: 
Chorzów Batory –
Warszawa, Centrum 
Nauki Kopernik i powrót 

  

 

 
……………………………… 

Cena brutto x 8 przejazdów) 

Łączna wartość usługi (1+2)   

 

 

 
Łączna wartość zamówienia: 
 

........................................................................................................................................................................ 
(słownie łączna wartość usługi brutto) 

 
 

 
*Cena musi obejmować: 
a) wartość całego przedmiotu zamówienia 
b) podatek VAT 
 
Składając ofertę  oświadczam, że: 
Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, spełniam warunki w nim zapisane i nie wnoszę do jego 
zapisów żadnych zastrzeżeń. 

........................................................... 
( data, podpis Oferenta) 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich uprawnień, doświadczenia oraz potencjału 

organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia 
 

Nazwa   Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
 
 
1. Posiadam niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny 
do wykonania zamówienia. 

 
 
 
 

........................................................... 
/data i podpis Oferenta/ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 
 

St
ro

n
a3

 

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ………………………………………………………………………….. 
 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu 
wystąpienia przesłanek wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych”. 

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

/data i podpis Oferenta/ 

__________________________________________ 
Treść art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                      
w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                       
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                           
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                    
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                             
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia 
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji ; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 
pkt.1 i 2. 
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Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  
 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że  
nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. firmą MDS Centrum Wsparcia 
Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z siedzibą w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 8/6, nie posiadam powiązań                  
z 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, polegających w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

  
 
 

................................................................................. 
                                                                         (data i podpis Oferenta) 

 


