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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Wykonawca: ..........................................................................................................  

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

Tel/fax: ..........................................................................................................  

NIP:   ..........................................................................................................  

REGON: .......................................................................................................... 

e-mail:  ..........................................................................................................  

Osoba do kontaktu: ..................................................................................................  

Nr telefonu osoby do kontaktu: ........................................................................ 

 

 

 

 

składamy ofertę w postępowaniu  

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie 

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

pn. Obsługa administracyjna ruchu turystycznego w Narodowym Parku Gór Stołowych 

nr sprawy: ZP/3/US/DU/U/2018 
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A Oferowana wysokość prowizji (BRUTTO) 
Wpisać wysokość PROWIZJI w procentach z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
_____________________________.procent  
słownie _____________________________ 

B Przewidywany przychód zamawiającego z 
tytułu sprzedaży biletów w 2018 roku. 

3 200 000 zł. (słownie: trzy miliony 
dwieście tysięcy złotych 00/100) 

C Szacowana prowizja wykonawcy brutto. 
Należy proponowaną prowizję z wiersza A 
pomnożyć przez kwotę 3 200 000 zł z wiersza B 
tj. CENA OFERTOWA BRUTTO 

 
_____________________________ zł 
słownie _____________________________ 

D CENA OFERTOWA (netto) _____________________________ zł 
słownie _____________________________ 

E Wyliczony PODATEK VAT. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

_____________________________ zł 
słownie _____________________________ 

F Całkowita wartość brutto zamówienia za 
okres 2018 -2021  Należy kwotę z wiersza C 
pomnożyć przez 4. 

_____________________________ zł 
słownie _____________________________ 

Oświadczam, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

 

 

 

 

 
Doświadczenie do oceny kryterium: „Doświadczenie w dystrybucji biletów- (waga 20%)” 

Lp. Podmiot zamawiający (nazwa 

i adres)  

system do sprzedaży on-line i 

off line (TAK/NIE) 

moduł kontroli biletów (TAK/NIE) 
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Na potwierdzenie wykonania danej usługi należy dołączyć poświadczenia/referencje, że usługi zostały 
wykonane należycie. Usługi, do których nie dołączono poświadczeń/referencji-nie będą brane pod uwagę. 
Wykonawca, w ramach kryterium „doświadczenie” otrzyma punkty wyłącznie za dowody potwierdzające 
należyte wykonanie lub wykonywanie usług, które w treści będą zawierały informacje z opisu kryterium tzn. 
m.in. nazwę podmiotu dla którego usługa była świadczona, nazwę projektu lub nazwę postępowania, 
przedmiot zamówienia. 
Ocenie punktowej w ramach kryterium „doświadczenie” podlegać będzie wyłącznie własne doświadczenie 
Wykonawcy, tj. Wykonawca w tym zakresie nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich, a jedynie 
wykazać usługi wykonywane samodzielnie lub jako uczestnik konsorcjum. Ocena punktowa uzyskana w ten 
sposób w kryterium „doświadczenie wykonawcy” pozwoli na uzyskanie rzetelnej i efektywnej oceny 
doświadczenia Wykonawców, które będzie miało wpływ na jakość wykonywania zamówienia. 
 
 
Oświadczamy, że dostarczenie urządzeń do sprzedaży i kontroli biletów nie spowoduje obciążania  PNGS 
jakimikolwiek kosztami (oświadczenie do kryterium). W przypadku wezwania Zamawiającego 
zobowiązujemy się do przedłożenia wykazu naszego sprzętu. 
 
Niniejszym:  
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem (Opis Przedmiotu Zamówienia), akceptujemy jej 

postanowienia w całości oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego 

przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z warunkami określonymi w 

ogłoszeniu (OPZ). 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu (OPZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji przetargowej w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach i zasadach 

określonych w dokumentacji przetargowej, w szczególności oświadczamy, iż spełnia on wymagania 

określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia i w umowie stanowiącej załącznik nr 

2 do niniejszej dokumentacji. 

6. Akceptujemy termin płatności 21 dni. 

7. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty i oświadczenia 

opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.). 

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest 

następujący: 

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

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę -spółki cywilne lub konsorcja) 

9. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia: 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
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2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  

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

……………………………………………………………………….…………...….e-mail: ..............................……………………… 

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

…………………………………………………………………………....……...….tel./fax.:.............................……………………… 

 

10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst. 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.) żadne  z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania: Nie zastrzegam (y) informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 póź. zm.) 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

Od do 

1.    

 

12. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom1: 

L.p. Nazwa części zamówienia i Nazwa Podwykonawcy 

1.  

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

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

………………………... 

………………………… 

 

   ( Miejscowość / data )                                                                        (Pieczęć i podpis Wykonawcy) 

                                                 
1  Niepotrzebne skreślić 


