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Załącznik nr 2 
 
 

_____________________________ 
  (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 – organizację 
transportu międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych dla 54 
osób, wyjeżdżających w 2 grupach (24 osoby i 30 osób), w ramach projektu pt. 
„3, 2, 1 - Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” nr 2019-1-
PL01-KA102-062109, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu 
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, oświadczam, że oferuję 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie 
przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ……………….…… PLN, słownie złotych: 
……..…………………………………………………………………………………………… 
 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Wszelkie opłaty związane z realizacją usługi, w tym następujące opłaty związane 

z realizacją umowy: 
a. Wszelkie opłaty drogowe, autostrady i parkingi; 
b. Zapewnienie pasażerom 2 ciepłych posiłków na całej trasie; 
c.  Zakwaterowanie i wyżywienie kierowców; 
leżą po stronie Wykonawcy. 

2. Za każdym razem, transport będzie obejmował przewóz osób oraz bagażu 
uczestników. 
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a. Za bagaż uczestnika rozumie się bagaż podręczny (do 10 kg) oraz bagaż 
główny (do 30 kg). 

b. Suma wymiarów zewnętrznych bagażu podręcznego = 115 cm 
(wysokość + długość + szerokość). 

c. Suma wymiarów zewnętrznych bagażu podręcznego = 160 cm 
(wysokość + długość + szerokość). 

3. Przejazdy realizowane będą autokarem klasy LUX, nie starszym niż 5-letni (rok 
produkcji). Klasa LUX oznacza autokar wyposażony w klimatyzację/ogrzewanie, 
DVD lub wideo, tzw. zaplecze bufetowe pozwalające na dostęp do ciepłej wody, 
toaletę oraz siedzenia tzw. lotnicze. 

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

5. Pełne skutki prawne i finansowe w przypadku niedopełnienia zasad ruchu 
drogowego czasu pracy kierowców oraz stanu technicznego autokaru leżą po 
stronie Wykonawcy. 

6. Termin bezkosztowego anulowania przejazdu deklarowany przez Wykonawcę 
wynosi: 

   �      �       � 
 3 dni   7 dni   14 dni 

7. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez 
policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy – gdy nie będzie możliwe 
usunięcie awarii na miejscu, nowy autokar zostanie podstawiony w ciągu: 
…………………. 

8. Powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie 
27.10.2019-30.05.2020 r. 

9. 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. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

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

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

 
 
…………., dnia …………. 

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


