
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

        miejscowość, data  
_________________ 
      pieczęć firmowa  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa  z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do 
składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności w tym Analiz ruchu dla projektów 
transportu miejskiego, Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu 
oraz  Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla 
przedsięwzięcia zintegrowanego „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności 
mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” 
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 
Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 

Al. Wyzwolenia 6 
35-959 Rzeszów 
NIP: 5170283749 

 
NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ: 

Nazwa Wykonawcy Adres  Wykonawcy 

 

 

 

NIP: _______________  REGON: ___________ KRS ____________ 

Numer rachunku bankowego: _____________________________ 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 



Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Cena za wykonanie niniejszego zamówienia:  

Wyszczególnienie CENA NETTO STAWKA VAT CENA BRUTTO 

Cena za wykonanie Studium wykonalności 
w tym Analiz ruchu dla projektów 
transportu miejskiego, Specyfikacji 
dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej 
jakościowej projektu 

  _________zł _________zł _________zł 

Cena za wykonanie Wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu wraz z 
załącznikami 

  _________zł _________zł _________zł 

Cena za wykonanie całego zamówienia   _________zł _________zł _________zł 

 
2. Skrócenie terminu realizacji zamówienia (proszę wskazać deklarowaną datę wykonania 

zamówienia zgodnie z kryterium oceny ofert)    ……………………………. 

3. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania, akceptuję jego treść bez żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.  

4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 
7. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 oraz wzór protokołu odbioru, stanowiący 

Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. 
8. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 
9. Przedmiot zmówienia wykonam w terminie zaoferowanym w pkt. 2.   
10. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
11. Ofertę niniejszą składam na ________ kolejno ponumerowanych stronach.  
12. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 

następujące dokumenty:  
1) Wykaz wykonanych analiz i prognozy ruchu dla projektów z zakresu transportu 

publicznego oraz dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z zakresu 
gospodarki niskoemisyjnej lub transportu publicznego. 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3) Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik). 
4) _________________________________________ 
5) _________________________________________ 

 
 
 

                                                                   _________________________________________ 
     pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

                  do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 


