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Załącznik  nr  1  do  zapytania  ofertowego  ‐  Świadczenie  usługi  transportowej  dla  uczestników  projektu 
"Orientacja zawodowa bez granic". 

 
Formularz ofertowy 

 
 
1. Dane Wykonawcy przedmiotu Zamówienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/pełna nazwa Wykonawcy; adres Siedziby; NIP; REGON/ 
 
Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Adres e‐mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Osoba do kontaktów/ Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………... 

 
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu Zamówienia obejmuje:  
 
Świadczenie usługi  transportowej dla uczestników projektu "Orientacja zawodowa bez granic"  realizowanego 
przez  Karkonoską  Agencję  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  na  terenie  obszaru  wsparcia  Programu  Współpracy 
INTERREG Polska – Saksonia 2014‐2020 podczas: 

1. konferencji  promującej  edukację  zawodową  ‐  27.09.2016  r.  (Traumpalast  im  Mittelherwigsdorf, 
Wiesenweg 18, 02763 Mittelherwigsdorf) 

2. wizyta  studyjna  w  ośrodkach  prowadzących  warsztaty  orientacji  zawodowej  w  Saksonii  ‐  
1 dzień, 4 października 2016 r. 

3. 5 dniowych warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii (12 edycji).  
4. jednodniowych  spotkań  polskich  i  niemieckich  uczniów  podczas  wizyt  dydaktycznych  niemieckich 

uczniów w Polsce (3 edycje). 
5. jednodniowych workshopów na temat orientacji zawodowej w Saksonii (3 edycje). 

 
 
–  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  Zapytaniu  ofertowym  na  Świadczenie  usługi  transportowej  dla 
uczestników projektu "Orientacja zawodowa bez granic". 

 
 

Cena brutto*:  Cena brutto za jeden 
kilometr : 

cyfrą w zł (0,00) 

Cena brutto za jeden kilometr: 
słownie w złotych 

Stawka za jeden 
kilometr usługi 
transportowej 

 

 
*  ‐  Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem 
Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym opłaty 
postojowe, parkingowe, drogowe oraz podatek VAT.  
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3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu Zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę 
do nich żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam, iż: 
‐  posiadam, wymagane  przepisami  prawa,  uprawnienia  do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych 
przedmiotem Zamówienia, 
‐ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjno – techniczny gwarantujący 
wykonanie Zamówienia, 
‐ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,  
‐ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
‐ nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
‐ mój stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem Zamówienia, 
‐  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  moich  danych,  tj.  imienia  i 
nazwiska/nazwy – na stronie internetowej Projektu pt. „Orientacja zawodowa bez granic”. 
 
5. Załącznikami do Zapytania ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 

 Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  powiązań  z  Zamawiającym  –  Załącznik  nr  2  do  Zapytania 
ofertowego, 

 Wykaz pojazdów – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

 Kopia  licencji  upoważniającej  do  przewozu  osób  w  krajowym  i  międzynarodowym  transporcie 
drogowym, 

 Kopia  ważnego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności 
gospodarczej (tj. świadczenia usług transportowych) oraz ważnych przeglądów technicznych pojazdów 
używanych do przewozu osób, 

 Aktualny odpis/ksero/skan z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej  niż  3 m‐ce przed upływem  terminu  składania ofert  (CEiDG, 
KRS), 

 oryginał  lub  poświadczoną  kopię  stosownego  pełnomocnictwa  wystawionego  przez  osoby  do  tego 
upoważnione  –  tylko  w  przypadku  jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  nie  jest  wskazana  wprost  w 
powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

 

6.  Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  wykorzystanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby 

Zapytania  ofertowego  w  ramach  Projektu  pt.  „Orientacja  zawodowa  bez  granic”  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia                        

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

7. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że dane 

zawarte w niniejszym Formularzu ofertowym są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….        ….………..…………….…………………………………………........ 
/Miejscowość, data/                                                                /Podpis osoby upoważnionej do składania                        

            oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 


