
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wzór formularza oferty 

      

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

(miejscowość, data) 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

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

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

REGON ...................................... 

NIP ……………………………. 

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 

i  Przedszkoli  

UL. DWOROCOWA27/1 

83-250  Skarszewy 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod poz. pod numerem 568478-N-2019 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z z 2018r. poz. 1986 ze zm. ), na wykonanie zadania pn.: 

„Zapewnienie  dowozu uczniów szkół i  przedszkoli oraz sprzedaż biletów miesięcznych dla 

uczniów szkół i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarszewy ” 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

za cenę wraz …. % podatkiem VAT w wysokości : 

………….………………. zł brutto 

słownie: 

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

 

L.p. Szkoła 
Miejscowości 
objęte dowozem 
oraz ilość uczniów 

Cena jednego biletu 
miesięcznego dla 
poszczególnych 
miejscowości 
(brutto) 

Cena wszystkich 
biletów 
miesięcznych dla 
poszczególnych 
miejscowości 
(brutto) 

1 Przewóz uczniów do  i 
ze Szkoły 
Podstawowej im bł. s. 
Marty Wieckiej w 
Szczodrowie, ul. 
Szkolna 1, 83-250 
Skarszewy 

Bożepole Królewskie 
- Szczodrowo 
- 29 uczniów 

  

Przerębska Huta - 
Szczodrowo 
– 7 uczniów 

  

Szczodrowo – 
kontrola - 
Szczodrowo 
- 2 uczniów 

  

Szczodrowo – Guzy 
– Szczodrowo 
- 1 uczeń 

  



Nowy Wiec  – 
Szczodrowo 
- 39 uczniów 

  

Szczodrowo – 
Wybudowanie - 
Szczodrowo 
- 13 uczniów 

  

 Wolny Dwór – 
Szczodrowo – 1 
uczeń 

  

2 Przewóz uczniów do i 
ze  Szkoły 
Podstawowej im. 
Franciszka 
Nierzwickiego w 
Więckowach, 83-250 
Skarszewy 

Malary - Więckowy 
- 9 uczniów 
 

  

Junkrowy – 
Więckowy – 9 
uczniów 

  

3 Przewóz uczniów do i 
z  Zespołu Szkół 
Publicznych w 
Skarszewach, ul. 
Kopernika 3, 83-250 
Skarszewy 

Bolesławowo - 
Skarszewy 
- 24 uczniów 

  

4 Przewóz  uczniów do i 
ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. 
Jana Pawła II  w 
Skarszewach, ul. 
Dworcowa 27, 83-250 
Skarszewy 

Bolesławowo - 
Skarszewy 
–  12 uczniów 

  

Obozin - Skarszewy 
-  1 uczeń 

  

Kamierowo - 
Skarszewy 
-  30 uczniów 

  

Kamierowskie Piece 
- Skarszewy 
-  16 uczniów 

  

Bączek - Skarszewy 
-  28 uczniów 

  

Czarnocin – 
Skarszewy – 10 
uczniów 

  

Wilki – Skarszewy – 
2 uczniów 

  

5 Przewóz  uczniów do               
i ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. 
Jana Pawła II  w 
Skarszewach, - Filia 
Baczek, 83-250 
Skarszewy 

Czarnocin - Bączek – 
3 uczniów 

  

 

6 

 

Przewóz  uczniów do            
i ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. 
Franciszka Sawickiego 
w Godziszewie, ul. 
Gdańska 7, 83-209 
Godziszewo 

Mirowo Duże - 
Godziszewo – 21 
uczniów 

  

Marianka - 
Godziszewo – 12 
uczniów 

  

Boroszewo - 
Godziszewo – 22 
uczniów 

  

Damaszka - 
Godziszewo – 5 
uczniów 

  



Rościszewo - 
Godziszewo –13 
uczniów 

  

Demlin - Godziszewo 
– 30 uczniów 

  

Nowe Gołębiewko - 
Godziszewo – 10 
uczniów 

  

Gołębiewko - 
Godziszewo – 9 
uczniów 

  

Obozin - Godziszewo 
– 18 uczniów 

  

 

7 

Przewóz uczniów do             
i ze  Szkoły 
Podstawowej im. ks. 
Franciszka Sawickiego 
w Godziszewie – Filia 
Demlin  

Boroszewo – Demlin 
– 2 uczniów 

  

Obozin – Demlin – 1 
uczeń 

  

Godziszewo – 
Demlin – 2 uczniów 

  

Gołębiewko – Demlin 
– 1 uczeń 

  

Nowe Gołębiewko – 
Demlin – 1 uczeń 

  

Rościszewo – 
Demlin – 1 uczeń 

  

Mirowo Duże – 
Demlin – 1 uczeń 

  

Bolesławowo – 
Demlin – 2 uczniów 

  

8 Przewóz  uczniów do         
i ze Szkoły 
Podstawowej im. 
Piotra  
Szturmowskiego,               
ul. Szkolna 3, 83-236  
Pogódki 

Jaroszewy - Pogódki 
– 33 uczniów 

  

Koźmin - Pogódki – 
43 uczniów 

  

Pogódki - Koźmin – 
38 uczniów 

  

Jaroszewy - Koźmin 
– 17 uczniów 

  

9 Przewóz  uczniów do i 
ze  Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Starogardzie Gd. ul. 
Chojnicka 70, 83-200 
Starogard Gd. 

Skarszewy – 
Starogard Gd. – 13 
uczniów 

  

10 Przewóz  uczniów do         
i z Publicznego 
Przedszkola 

Kamierowo – 
Skarszewy – 5 
dzieci 

  



Gminnego nr 2 w 
Skarszewach, ul. 
Kopernika 1, 83-250 
Skarszewy 

Kamierowskie Piece 
– Skarszewy – 2 
dzieci 

  

Bolesławowo – 
Skarszewy – 3 
dzieci 

  

LICZBA DOWOŻONYCH UCZNIÓW :    541 

KWOTA BRUTTO  
(za jeden miesiąc realizacji przedmiotu zamówienia): 

 

OGÓŁEM KWOTA BRUTTO 
(za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia (….. miesięcy): 

 

 

 

1. Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, a 

zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 

□ Do 30 min.     □ Od 31 Do 60 min. 

3. Wiek taboru 

 

Lp. Rok produkcji Ilość 

1 2016 i później 

 

2 2013-2015 

 

3 2010-2012 

 

4 2007-2009 

 

 

4. Pozycja rynkowa ( doświadczenie) w przewozie osób 
 

Lp. Nazwa i zakres usługi 
całkowita wartość usługi                 

w zł 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  



 

5. Zamówienie wykonamy w terminie:  

a) od 02.09.2019 do 30.06.2020 z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych 

oraz innych dni wolnych od zajęć. 

b) od 01.09.2020 do 30.06.2021 z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych 

oraz innych dni wolnych od zajęć. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór istotnych 

postanowień umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, na podstawie art. 91ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do 

wystąpienia obowiązku podatkowego. 

UWAGA: 
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku 
podatkowego należy wskazać czego dotyczy oraz jaka jest kwota podatku. 
Obowiązek podatkowy dotyczy ………………………………………………………... i stanowi 
wartość ………………………………………………………..złotych. 
 

11. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., faks,  e-mail,  NIP,  Regon, nr 
konta bankowego : 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………...……………
…… 

11. Oświadczamy, że**: 
a) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonam samodzielnie, 
b) podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących części zamówienia: 

 

Lp. Firma podwykonawcy (należy wpisać 
firmę podwykonawcy) 

Części zamówienia powierzone do wykonania 
(należy wpisać część zamówienia, która będzie 
powierzona podwykonawcy) 

   

   

 
Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, wskazanych wyżej 
zakresów zamówienia, w przypadku, gdy nie są nam znane w chwili składania oferty. 

12. Oświadczamy, że przedstawione w załącznikach do oferty dokumentach odzwierciedlają stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

13. Oświadczam, że jestem mikro przedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 



TAK    NIE 
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 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 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR.   

 
 
Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 
 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

*) niepotrzebne skreślić 
**) zaznaczyć właściwie 

 
  
 
 
  ....................................................                .............................................................................          
               pieczęć firmowa                              (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
                                                                       reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym) 


