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„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 01/EKO/06 

z 11 czerwca 2018 r. 

 

 

 
na wykonanie usług transportowych dla projektu „EKOLOGICZNE MIASTO DZIECI”, 
realizowanego z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
 
 
Zadanie nr 1 

Przewóz uczestników w ramach warsztatów ekologicznych w Krzyżowej. 

 
 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający na dowolnym etapie postępowania, również po podpisaniu umowy na 

realizację usług transportowych ma prawo do unieważnienia postępowania lub 

rozwiązania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, jeśli 
projekt „Ekologiczne Miasto Dzieci” nie otrzyma dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

  

 
 
Zatwierdził: 

 
 
 

      
Świdnica, 11 czerwca 2018 r.    ……………………………………………………. 

/ imię i nazwisko osoby upoważnionej / 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 
Rynek 1a, 58-100 Świdnica, woj. Dolnośląskie, Polska 
Strona internetowa: www siph@siph.pl 
e-mail www.siph.pl 
tel./fax +48 74 853 50 09 / +48 789 325 659 
Osoba do kontaktu: Waldemar Skórski +48 691 099 366, 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
1. Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) tj. co 
do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 
000 euro. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty bez podawania przyczyny. 
 
3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych dla 
beneficjentów dofinansowania. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
61170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 
63000000-9 Usługi pomocnicze i dodatkowe w zakresie transportu, usługi biur podróży 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych dla projektu „Ekologiczne Miasto Dzieci”, 
organizowanego w Strzegomiu, 16 – 18 lipca 2018 r. 
 
Program adresowany jest do 900 dzieci z miasta i gminy Strzegom, a jego podstawowym elementem są 
edukacyjne, ekologiczne warsztaty pobytowe i wyjazdowe. Podstawowe informacje o projekcie zostały 
zamieszczone w poniższej tabeli: 
 

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do przewozu osób. 
 
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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V. Termin realizacji zamówienia 
 
1. Termin realizacji usług transportowych– od 17 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. 
 
2. Zamawiający odrzuci oferty jako niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego, oferujące 
zrealizowanie zamówienia w dniach innych, niż terminy podane w przedmiocie zapytania ofertowego.  
 
VI. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych i zaliczkach: 
 
1. Zamawiający nie przywiduje składania ofert częściowych. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
VII. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) świadczą usługi transportowe co najmniej 3 lata od daty publikacji niniejszego zapytania ofertowego,  
 
2) nie pozostają w stanie likwidacji lub upadłości.  
 
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania:  
 
1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o prowadzeniu działalności usługowej związanej z transportem, z 
uprawnieniami na podstawie przepisów administracyjnych do wykonywania działalności przewozowej w 
sposób stały i zarobkowy w transporcie osobowym i ciężarowym w ruchu krajowym oraz posiadaniu 
wszelkich niezbędnych dokumentów i koncesji w tym względzie w załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego. Opisane wyżej uprawnienia, dokumenty i koncesje może posiadać konsorcjant Wykonawcy, 
jeśli oferta składana będzie w konsorcjum. 
 
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego. Na podstawie ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty 
powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
 
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania leży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
4) Podpisany i wypełniony Formularz Oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
 

 

VIII. Wykluczenie z postępowania. 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku:  
 
1) nie załączenia przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym lub na żądanie Zamawiającego 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 1-3,  
 
2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale VII ust. 1;  
 
3) złożenia oferty lub innych oświadczeń oraz dokumentów wymaganych treścią niniejszego zapytania 
ofertowego podpisanych przez osobę(y) nieupoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy – brak 
pełnomocnictwa;  
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4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie oferty 
w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych 
omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego;  
 
5) wystąpienia powiązań osobowo-kapitałowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2; po 
zastosowaniu procedury, o której mowa w ust. 2.  
 
2. W przypadku niezałączenia lub złożenia wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń, o których mowa w 
ww. rozdziale VII ust. 2 pkt 1-3 albo załączenia ich w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami 
niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. 
dokumentów w wyznaczonym terminie.  
W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub 
dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) 
Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z dalszego udziału z postępowania. Oferta zaś Wykonawcy 
wykluczonego z postępowania zostanie uznana za ofertę odrzuconą. 
 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz kryteria oceny: 
 
1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania oraz powinna 
zawierać:  
a. informacje o firmie (pełna nazwa, siedziba, numer telefonu, adres e-mail, NIP);  
b. łączną cenę netto i brutto za realizację zamówienia;  
c. cenę netto i brutto poszczególnych części zamówienia;  
d. oświadczenie;  
g. aktualne zaświadczenie z systemu CEiDG lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla 
Wykonawcy. 
 
2. Oferta powinna zostać przekazana w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15:00 osobiście do 
biura Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres waldek@skorski.eu lub drogą pocztową na adres 
Zamawiającego, przy czym w tym drugim przypadku decyduje termin dostarczenia oferty drogą pocztową. 
Oferta składana osobiście lub drogą pocztową powinna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/EKO/06”.  
Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy pod 
rygorem odrzucenia oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej w formie elektronicznej, 
osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze dokumenty przed dniem podpisania umowy, pod 
rygorem odmowy zawarcia umowy przez Zamawiającego. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów.  
 
3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
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4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
 
5. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
 
6. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i na warunkach określonych w ofercie 
Wykonawcy, w tym także koszty wynagrodzeń dla personelu Wykonawcy.  
 
7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy (z zastrzeżeniem pkt. 
VIII.8).  
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia i/lub możliwość 
wprowadzania zmian niewpływających na merytoryczny zakres usługi. W takiej sytuacji nastąpi 
renegocjacja ceny usługi oraz podpisanie aneksu do umowy.  
 
9. Kryteria oceny (łącznie można otrzymać 100 pkt):  
 
Cena: łącznie można otrzymać 100 pkt. Maksymalną liczbę punktów uzyskuje oferta z najniższą ceną, 
która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu. Punkty przyznawane w kryterium 
„cena” będą liczone wg następującego wzoru:  
 
C = (CNAJ / CO) x 100 
 
gdzie:  
 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium,  
 
CNAJ – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  
 
CO – cena brutto podana w ofercie dla której wynik jest obliczany;  
 
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub 
więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną 
niższą. 
  
 
 
X. Termin związania ofertą. 
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Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 
Rynek 1a, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, Polska (w sekretariacie), do dnia 25 czerwca 2018 r. do 
godz. 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres j.w., przy czym w tym przypadku decydować będzie 
data i godzina doręczenia przez listonosza / kuriera.  
 
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.  
 
 

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.  
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów w w/w kryterium 
oceny ofert.  
 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się z 
pracowników lub ekspertów powołanych przez Zamawiającego.  
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
 
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych 
bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego 
Wykonawca będzie zobligowany do wyrażenia zgody na poprawienie tych omyłek. W przypadku gdy 
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie ww. omyłek zostanie wykluczony z 
postępowania.  
 
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najkrótszym 
czasem dojścia do miejsca organizacji projektu.  
 
7. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną lub telefoniczną Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana, z wezwaniem do przygotowania projektu umowy oraz jej podpisania po 
uzgodnieniach treści. 
 
8. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.  
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny (zmierzających do jej obniżenia) 
z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. W przypadku gdy w/w negocjacje nie 
przyniosą efektu, Zamawiający może unieważnić postępowanie.  
 
10. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od przygotowania projektu umowy lub 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę (najkorzystniejszą w ww. kryteriach oceny 
ofert) z pośród pozostałych ofert.  
 
11. W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nie zostanie złożona żadna ważna 
oferta Zamawiający unieważni postępowanie zainicjowane niniejszym zapytaniem ofertowym. Od 
rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty, wykluczenia z postępowania, 
unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.  
 
 
XV. Inne postanowienia.  
 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie znajdują przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 
2. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: 
waldek@skorski.eu z nagłówkiem „Zapytanie ofertowe nr 1/EKO/06” Zamawiający będzie odpowiadać 
niezwłocznie na poszczególne pytania, maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania 
pytania.  
 
3. Zamawiający nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane później, niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert.  
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.  
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki 
udziału w postępowaniu, oraz wyjaśnień dotyczących stawki VAT.  
 
6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z 
udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu – do dnia 
upływu terminu składania ofert, odwołania postępowania lub niewybrania oferty, odstąpienia od udzielenia 
zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków oferty z 
wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.  
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ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

8. Zamawiający na dowolnym etapie postępowania, również po podpisaniu umowy na realizację usług 
transportowych ma prawo do unieważnienia postępowania lub rozwiązania umowy bez żadnych 
konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, jeśli projekt „Ekologiczne Miasto Dzieci” nie otrzyma 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu”. 
 

XVI. Załączniki:  
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego;  
 
2. Wzór Formularza Oferty;  
 
3. Wzór oświadczeń;  
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„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

Załącznik nr 1 do SIWZ do zapytania ofertowego nr 1/EKO/06 z dnia 11 czerwca 2018 r. na 
wykonanie usług transportowych dla projektu „EKOLOGICZNE MIASTO DZIECI”, realizowanego z 
dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
1. Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. „Przewóz uczestników w ramach warsztatów ekologicznych w 
Krzyżowej“ 

2. Przedmiotem zadania jest  
a) transport 112 osób dnia 17.07.2018 od godziny 15:30 na trasie Strzegom OSIR – Krzyżowa Pałac (27 

km) oraz powrót od godziny 19:30 Krzyżowa Pałac - Strzegom OSIR (27 km),  
b) transport 112 osób dnia 19.07.2018 od godziny 15:30 na trasie Strzegom OSIR – Krzyżowa Pałac (27 

km) oraz powrót od godziny 19:30 Krzyżowa Pałac - Strzegom OSIR (27 km), 
 

3. Zamawiający odrzuci oferty jako niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego, oferujące 
zrealizowanie zamówienia w dniach innych i na innych kierunkach, niż terminy i kierunki podane w 
przedmiocie zapytania ofertowego.  
 
4. Wykonawca posiadać ma wszelkie niezbędne ubezpieczenia w ruchu komunikacyjnym, w tym od 
następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników podróży oraz od odpowiedzialności cywilnej 
organizatora transportu. 
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„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

Załącznik nr 2 do SIWZ do zapytania ofertowego nr 1/EKO/06 z dnia 11 czerwca 2018 r. na 
wykonanie usług transportowych dla projektu „EKOLOGICZNE MIASTO DZIECI”, realizowanego z 
dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 
 
Wzór oferty 

Informacje o Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................................................... 

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

Telefon: ......................................................................................................... 

Adres email: ......................................................................................................... 

Oferta Wykonawcy: 

Lp. Rodzaj zadania 
Cena brutto z podatkiem VAT 
(PLN) 

1 Zadanie 1  
 

  Razem brutto: 

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie (wg wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ). 

2. Aktualne zaświadczenie z systemu CEiDG lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla 
Wykonawcy. 

 

 

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

/ miejscowość, data /  / podpisy osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy / 
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„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

Załącznik nr 3 do SIWZ do zapytania ofertowego nr 1/EKO/06 z dnia 11 czerwca 2018 r. na 
wykonanie usług transportowych dla projektu „EKOLOGICZNE MIASTO DZIECI”, realizowanego z 
dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 
 
Wzór oświadczeń 

Oświadczenia 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(firma, siedziba i adres Wykonawcy) 

 
oferuję wykonanie zamówienia na usługi transportowe dla projektu „EKOLOGICZNE MIASTO DZIECI“ i 
oświadczam, że: 
 
1. zapoznałem/zapoznałam się z zapytaniem ofertowym wraz z jej załącznikami i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyłam konieczne informacje do przygotowania oferty; 
 
2. akceptuję termin wykonania zamówienia; 
 
3. oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu; 
 
4. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do przygotowania wzoru umowy i do zawarcia 

umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
 
5. uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

6. prowadzę działalność usługową związaną z transportem, z uprawnieniami na podstawie przepisów 
administracyjnych do wykonywania działalności przewozowej w sposób stały i zarobkowy w transporcie 
osobowym i ciężarowym w ruchu krajowym i zagranicznym oraz posiadaniu wszelkich niezbędnych 
dokumentów i koncesji w tym względzie, które zostaną udostępnione na żądanie Zamawiającego. 
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„Organizacja projektu Ekologiczne Miasto Dzieci dofinansowana 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

 

7. nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, w 
szczególności w odniesieniu do firmy i pracowników Zamawiającego:  
a) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) nie posiadam co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji;  
c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

8. posiadam wszelkie niezbędne ubezpieczenia w ruchu komunikacyjnym dla mojej firmy i dla pojazdów 
przeznaczonych do realizacji usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, w tym od 
następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników podróży oraz od odpowiedzialności cywilnej 
organizatora transportu. 

 

 

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

/ miejscowość, data /  / podpisy osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy / 


