
Załącznik nr 2
Do Zapytania ofertowego z dnia 20.06.2022 r.

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................

Numer telefonu: ………………………… E-mail: ………………………………………….

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz ………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę transportową - organizacja transportu
międzynarodowego dla 10 osób w podziale na:  

a. dla 10 osób uczestniczących w mobilności zagranicznej na trasie Hrubieszów -
Braga (w Portugalii) i z powrotem w dwóch grupach wyjazdowych 

w ramach projektu pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry
Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hrubieszowie,  nr  projektu:  2021-1-PL01-KA122-SCH-
000018491  realizowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu
Erasmus+. 

oświadczam,  że  oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę  brutto:
……………….………… EUR, słownie: …………………………….……….......................
........................................................... euro

Ponadto, oświadczam, że:
1. Wszelkie opłaty związane z realizacją usługi leżą po stronie Wykonawcy.
2. W zakresie kryteriów punktowych 

moje  doświadczenie  w  realizacji  międzynarodowych  usług
transportowych dla grup liczących co najmniej 10 osób łączących
transport lądowy i lotniczy w ciągu ostatnich 3 lat wynosi

………. 
grup

dysponuję  własnym  transportem lądowym  na  terenie  Portugalii,
umożliwiającym  transport  bezpośrednio  z  lotniska  do  miejsca
zakwaterowania w Bradze w postaci 2 busów i/lub autokaru

TAK/NIE*



3. Powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie
między  1.07.2022  a  30.09.2022  roku.  Akceptuję  również  informację,  że
ostateczny  termin  realizacji  usługi  dla  poszczególnych  grup  zostanie  podany
najpóźniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

4. Autokar, którym wykonywana będzie usługa przewozowa będzie posiadał ważne
ubezpieczenie OC, zgodne z obowiązującymi przepisami, a także ubezpieczenie
AC i NNW.

5. Dysponuję potencjałem technicznym, organizacyjnym i finansowym wymaganym
do realizacji usługi.

6. Zapoznałam/łem się z projektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru
mojej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na  zawartych  tam  warunkach  w  miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Jestem  uprawniony  do  świadczenia  tego  typu  usług  na  podstawie  danych
rejestrowych w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

8. Posiadam swoją  własną  flotę  środków transportu lądowego w Portugalii  i/lub
mam dokumenty uprawniające do ich wykorzystania wraz z własnym kierowcą.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. …..................................................................................

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

…………………., dnia ………….

……………………………………………………….
(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
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