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……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

Siedziba Wykonawcy: 

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

 

REGON Wykonawcy: 

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

. 

NIP Wykonawcy: 

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

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym  

imię i nazwisko: ……………………………………………………………… stanowisko: ……………………………………….…… 

nr telefonu oraz faksu ……………………………………………..……………… adres mailowy …………………………………….. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 euro na:  

zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 

z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

(Nr sprawy: BAF-233-6/2012) 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie  

w sumie:, …………………………………………….……….  zł brutto 

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ 

warunki płatności: zgodne z SIWZ 

 

W związku ze złożoną ofertą: 

1. Oświadczamy, iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 

Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia - i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy informacje 

konieczne do należytego przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez Nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „POUFNE” na stronach: 

do …………….. do ………………… (określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub nie wypełniać) 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

6. W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych, jako trenerów – osoby prowadzące szkolenie określamy: 

- w zakresie bloku nr 1 –  zajęcia szkoleniowe prowadzić będą następujące osoby: (podać  kwalifikacje i wykształcenie oraz 

doświadczenie tejże osoby –  spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ – wg następującego 

wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie (wyszczególnić wszystkie przeprowadzone szkolenia) : …………………………………………………………… 
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- w zakresie bloku nr 2 –  zajęcia szkoleniowe prowadzić będą następujące osoby: (podać kwalifikacje i wykształcenie oraz 

doświadczenie tejże osoby  –  spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ – wg następującego 

wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie (wyszczególnić wszystkie przeprowadzone szkolenia) : …………………………………………………………… 

- w zakresie bloku nr 3 –  zajęcia szkoleniowe prowadzić będą następujące osoby: (podać  kwalifikacje i wykształcenie oraz 

doświadczenie tejże osoby –  spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ – wg następującego 

wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie (wyszczególnić wszystkie przeprowadzone szkolenia) : …………………………………………………………… 

Uwaga: Wykonawca może w zakresie realizacji zamówienia opierać się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 

jednak –  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty pisemne zobowiązanie tychże osób do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić i uzupełnić tabelkę 

podając części zamówienia lub napisać „nie dotyczy”) -      DOTYCZY/NIE DOTYCZY – niepotrzebne skreślić !!!. 

 

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om 

Zakres: Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; 

Merytoryczny zakres 

bloku nr 1 
Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

Merytoryczny zakres 

bloku nr 2 
Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

Merytoryczny zakres 

bloku nr 3 
Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

Zakwaterowanie i 

wyżywienie dot. 

bloku nr 1 i 3 

Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

Zakwaterowanie i 

wyżywienie dot. 

bloku nr 2 oraz w 

zakresie pkt . 4.1.2.3 

OPZ  

Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

Transport  Dane identyfikujące podwykonawcę: ……………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) …………………………………………………………………………., 

biorąc pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia - oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. m.in.: 

a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie figuruje w 

Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1-11 Prawa Zamówień 

Publicznych, oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskał przewidziany prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 

właściwego organu 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień  

Publicznych 
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3) w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie (do wykonania zamówienia), dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca może w zakresie realizacji zamówienia opierać się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu 

i uprawnieniach osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków. W takiej sytuacji jednak –  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty pisemne zobowiązanie 

tychże osób do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

4) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia:  warunki ogólne oraz szczególne, określone w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ 

 

Do oferty załączono: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą – wypis z 

ewidencji; dla spółki cywilnej – wypis z ewidencji wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

b) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika w 

odpisu z właściwego rejestru) 

c) ogólny zakres merytoryczny, proponowany harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, prowadzącą w/w. 

kadrę, oraz inne informacje o charakterze ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

d) ewentualnie: pisemne zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


