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Załącznik nr 1 
  

 ............................................. 
 (miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa: ………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………… 
Telefon: …………………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………….. 
 

  
OOFFEERRTTAA  WWYYKKOONNAAWWCCYY  

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z 10 grudnia 2018 r. przedstawiam ofertę na zapewnienie transportu i opieki 
podczas wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zobowiązuję/emy się  
do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się  
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. Płatność za zrealizowaną część zamówienia zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu faktury VAT.   
4. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do dnia 20 czerwca 201 roku. 
5. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
Kryterium nr 1 – Cena 
Całkowita wartość brutto usługi:…………….….. zł netto x …… % VAT = ……………… zł brutto. 
(słownie zł brutto:.......................................................................................) 
 

Lp. Nazwa Termin Trasa Liczba uczestników Wartość 
brutto 

1. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

17 grudnia 
2018 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów)  

2. 
Wyjazd do Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku k. Warszawy 
- transport autokarem (ok. 540 km) 

I półrocze 
2019 r. 

Olecko - Świerk 
- Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów) 

 

3. 
Wyjazd edukacyjny na Wydział Leśny 
Politechniki w Białymstoku w Hajnówce   
- transport autokarem (ok. 400 km) 

I półrocze 
2019 r. 

Olecko - 
Hajnówka - 

Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów) 

 

4. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

I półrocze 
2019 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

90 osób 
(85 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 5 opiekunów)  

5. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

II półrocze 
2019 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

90 osób 
(85 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 5 opiekunów)  

6. 
Wyjazd edukacyjny na Wydział Leśny 
Politechniki w Białymstoku w Hajnówce   
- transport autokarem (ok. 400 km) 

I półrocze 
2020 r. 

Olecko - 
Hajnówka - 

Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów) 

 
 

7. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

I półrocze 
2020 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

90 osób 
(85 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 5 opiekunów) 
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8. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

II półrocze 
2020 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

90 osób 
(85 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 5 opiekunów) 

 
 

9. 
Wyjazd edukacyjny do Politechniki                
w Białymstoku, ul. Wiejska 45A 
- transport autokarem (ok. 270 km) 

I półrocze 
2021 r. 

Olecko - 
Białystok - 

Olecko 

90 osób 
(85 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 5 opiekunów) 

 
 

10. 
Wyjazd edukacyjny na Wydział Leśny 
Politechniki w Białymstoku w Hajnówce   
- transport autokarem (ok. 400 km) 

I półrocze 
2021 r. 

Olecko - 
Hajnówka - 

Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów) 

 

11. 
Wyjazd do Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku k. Warszawy 
- transport autokarem (ok. 540 km) 

I półrocze 
2021 r. 

Olecko - Świerk 
- Olecko 

50 osób 
(47 uczennic i uczniów I LO           
w Olecku oraz 3 opiekunów) 

 

 
6. Rok produkcji pojazdu/ów przewidzianego/ych do transportu uczestników projektu: ……………………..……… 
7. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie 
drogowym. 
8. Oświadczam, że dysponuję pojazdem/ami: 

  spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia; 

  posiadającym aktualne OC i NW. Ważne ubezpieczenie wymagane jest w całym okresie realizacji zamówienia; 
  posiadającym taką ilość miejsc siedzących aby przewieźć jednorazowo poszczególne grupy uczestników 

wskazane w załączniku numer 1 do zapytania ofertowego; 
  posiadającym sprawną klimatyzację; 
  którego rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 1999. 

9. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
10. Oferta stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza 
ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane  
z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
11. W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….., Numer telefonu:  ................................................  
Nazwa Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................  
Adres Wykonawcy:  ..............................................................................................................................................................  

 

 
 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Oferenta  
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