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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O 

ZAMÓWIENIE 

Lp. Nazwa/REGON Adres 

1   

2   

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  

Funkcja  

Adres  

Telefon  

e-mail:  

 

III. TREŚĆ OFERTY 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „ Świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy 
Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 
2”,   
 

oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia (w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku), zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za 
wynagrodzenie w kwocie: 

I część zamówienia- trasa Nr 1 
 
Cena ofertowa ( wysokość dofinansowania do transportu z budżetu Gminy Pabianice) za czas 
trwania umowy tj. od  01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 
Wartość oferty netto  
 
 

 

…………………………………………………………….zł, 

słownie……………………………………………………………………………………………………. 

VAT 
 
Słownie 

  

 ……………………………………….…   według stawki   …………….. 

Słownie …………………………………………………………………………………………………..  

Wartość oferty 
brutto 
 
 

 

…………………………………………………………….zł, 

słownie……………………………………………………………………………………………………. 

 w tym: 
cena za 1 miesiąc (cena ofertowa brutto/ 11 miesięcy)= 
………………………………………………………. 



Zobowiązujemy się 
do wykonywania: 
dodatkowych kursów 
w soboty: 

2 kursy (1 dopołudniowy i 1 popołudniowy)- TAK/NIE 

4 kursy (2 dopołudniowe i 2 popołudniowe)- Tak/NIE 

Zobowiązujemy się 
do wykonywania: 
dodatkowego 1 kursu 
każdego dnia 
roboczego: 

Tak/NIE 

 
 
II część zamówienia- trasa Nr 2 
 

Cena ofertowa ( wysokość dofinansowania do transportu z budżetu Gminy Pabianice) za czas 
trwania umowy tj. od  01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 
Wartość oferty netto  
 
 

 

…………………………………………………………….zł, 

słownie……………………………………………………………………………………………………. 

VAT 
 
Słownie 

  

 ……………………………………….…   według stawki   …………….. 

Słownie …………………………………………………………………………………………………..  

Wartość oferty 
brutto 
 
 

 

…………………………………………………………….zł, 

słownie……………………………………………………………………………………………………. 

 w tym: 
cena za 1 miesiąc (cena ofertowa brutto/ 11 miesięcy)= 
………………………………………………………. 

Zobowiązujemy się 
do wykonywania: 
dodatkowych kursów 
w soboty: 

2 kursy (1 dopołudniowy i 1 popołudniowy)- TAK/NIE 

4 kursy (2 dopołudniowe i 2 popołudniowe)- Tak/NIE 

Zobowiązujemy się 
do wykonywania: 
dodatkowego 1 kursu 
każdego dnia 
roboczego: 

Tak/NIE 

 
3. Oświadczamy, że: 

a)  zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy 
zastrzeżeń; 

b) powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty; 

c) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).] wobec osób 



fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

d) zamówienie wykonamy w terminie określonym w SIWZ tj.od 01 lutego 2021 r do 31 grudnia 
2021 r.; 

e) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*, 
którym powierzymy  następujące części zamówienia: 

(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firm ę Podwykonawcy, jeśli jest znany, oraz wskazać część 
zamówienia (zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy) 

- ………………………………… ……………- podwykonawcą będzie  ………………. 
……………………………………………………………………………       …………..; 

 
4. Akceptujemy: 

a) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez 
Zamawiającego w SIWZ, 
b) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą, 
c) postanowienia wzoru umowy. 
 
5. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.); 
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).), 
należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku. 

 
6. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
7. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 .) ** Wykonawca zastrzega niżej wymienione 
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

 …………………………………………………………………………………………… 

Zastrzegając informację, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 
informację przedsiębiorstwa.  

 
8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem:   
[...] TAK    [...] NIE 

Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na 
pytanie należy zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw określoną w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. (Dz. U. 
L124 z 20.5.2003,s.36): 

- mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego  roczny  obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 
- małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego  roczny  obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; 
- średnie przedsiębiorstwa- przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają  mniej niż 250 sób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR; 

 



9. Na ........... kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach składamy całość oferty. Wraz 
z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

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

 
.........................., dnia ..................... roku 
 

                    ............................................................... 
                                          podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie 
               uprawnionej/uprawnionych do występowania 
               w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
                            i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Gmina Pabianice 

z siedzibą: 95-200 Pabianice,  

ul. Torowa 21 

 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług 
transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy 
Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2”  prowadzonego przez Gminę Pabianice, 
oświadczam, co następuje: 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI, ust. 6.1 pkt. 2. 

 

 

......................................, dnia ..................................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 
                                                                                                             (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania         Wykonawcy) 

 

 



INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW : 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI, ust  6.1. 

pkt 2, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………….………………………………………………………………..……..,  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 

......................................, dnia ........................................ roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 
                                                                             (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

......................................, dnia ......................................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 
                                                                                                               (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gmina Pabianice 

z siedzibą: 95-200 Pabianice,  

ul. Torowa 21 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „ Świadczenie usług 
transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy 
Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2”, prowadzonego przez Gminę Pabianice, 
oświadczam, co następuje: 
 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

                                                                                                               (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki 

naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

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

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

 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

                                                                                                               (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………

……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

                                                                                                               (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

                                                                                                                 (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

                                                                                                               (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej 

 

 

Wypełniając dyspozycję zawartą w Rozdziale VII, ustęp 7.6 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym pn.: 
„ Świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem 
z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2”  

 

oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca wskazany powyżej: 

� nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP1 

� należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 2  

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty3: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
..............................., dnia............................................ roku 
 
 
 

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

podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie 
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Proszę zaznaczyć właściwe. 

2
 Proszę zaznaczyć właściwe. 

3
 Uzupełnia Wykonawca 


