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            Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017/IG 

 
 
……………………………dnia………… 

 
FORMULARZ OFERTY nr 3/2017/IG 

dotyczy zakupu usług przewozowych w związku z realizacją projektu  
pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”  

 (nazwa rodzaju zamówienia) 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie 
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805 
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dla uczniów Gimnazjum  
im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda) w związku z realizacją projektu 
„Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla 
gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów – projekty konkursowe. 
Kod CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
 
III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Biuro Projektu „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, ul. Jana III 
Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda,  do dnia: 27.01.2017r., godz. 15.00 (liczy się data 
wpływu). 
 
 
IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
Nazwa……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………….REGON…………………………………. 
Adres mailowy …………….……………………………………………………………… 
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V. CENA OFERTY: 
 
Oferent winien przeliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zadania na 
stawkę 1 wozokilometra (m.in.: koszty paliwa, parkingu, pracy kierowcy  
i opiekunki, amortyzacji sprzętu, dojazdu na miejsce, z którego rozpoczyna 
realizację zadania – zawsze będzie to szkoła). Wykonawca wystawiać będzie 
fakturę na podstawie przejechanych kilometrów. 
 
Deklaruję chęć i możliwość realizacji zadań w następujących częściach zamówienia. 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za stawkę brutto: 
 
a) realizacja zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 3/2017/IG część A:      
      Cena brutto………………………………zł za 1 kilometr 
      Słownie brutto…………………………………………………………zł za 1 kilometr 
 
b) realizacja zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 3/2017/IG część B: 
      Cena brutto………………………………zł za 1 kilometr 
      Słownie brutto…………………………………………………………zł za 1 kilometr 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę  
do niego zastrzeżeń. W/w cena brutto za 1 kilometr zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania. 
 
Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym (beneficjentem). 
 
 
 
 
 
……………………………………….           ……….……………………………….. 
           (miejscowość, data)            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2017/IG 
 
 
…………………………………………… 
            DANE OFERENTA: 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 
 

Ja, …………………………………………………………………………………….... 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczam iż nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych  
z Zamawiającym. 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 związanych z przygotowaniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów w 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 drugiego stopnia  

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia  

lub w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli. 

 

 
 

……………………………………….   ……….………………………… 
           (miejscowość, data)                    (podpis) 

  


