
 Gmina Olsztyn-postępowanie nr  ….….….….    Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

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

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: ……………………………………….……………………..  

tel.:…………….……… faks.: ………………………… e- mail ………………………………...…………………  

Przystępując do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy świadczenia usług przewozu regularnego 

wykonywanej w ramach komunikacji gminnej na liniach autobusowych na terenie gminy Olsztyn, 

oświadczamy, że:  

1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi 

załącznikami do nich, akceptujemy ich treść i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.  

2. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiotu zamówienia autobusami o parametrach technicznych 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Deklarujemy realizację zamówienia przy wykorzystaniu 

następujących pojazdów: 

Lp. Marka i typ Rok Norma Liczba Liczba Liczba 

 autobusu produkcji spalania miejsc miejsc miejsc 

    siedzących stojących na wózki 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego, Opisu 

Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich załączników do nich za stawkę 1 (jednego) wozokilometra: 

 netto VAT brutto 

    

słownie:    

    

    

 

4. W ramach realizacji zamówienia zamierzamy uruchomić następujące kanały informowania pasażerów: 

(należy przekreślić pozycję „TAK” lub „NIE”, jeśli jest niewłaściwa) 

 

 

strona internetowa zawierająca graficzny schemat Linii, rozkład 

jazdy linii komunikacji gminnej i miejskiej, informacji o 

rozpatrywaniu skarg i wniosków, komunikaty i ankiety dla 

pasażerów oraz inne istotne informacje 

TAK --- 

 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu linii komunikacji gminnej przekazywane pod 

wskazanym numerem telefonu 

TAK NIE 



 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu linii komunikacji gminnej przekazywane na 

bieżąco w mediach społecznościowych  

TAK NIE 

 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu linii komunikacji gminnej przekazywane na 

bieżąco na stronie internetowej  

TAK NIE 

 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej łączącej 

Częstochowę z Olsztynem przekazywane pod wskazanym 

numerem telefonu  

TAK NIE 

 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu komunikacji miejskiej łączącej Częstochowę z 

Olsztynem przekazywane na bieżąco w mediach 

społecznościowych  

TAK NIE 

 informacje o awariach, opóźnieniach i zakłóceniach w 

funkcjonowaniu komunikacji miejskiej łączącej Częstochowę z 

Olsztynem przekazywane na bieżąco na stronie internetowej  

TAK NIE 

 bieżące pokazywanie na stronie internetowej bieżącej 

lokalizacji pojazdu, a w przypadku znacznych opóźnień także 

prognozowanego czasu odjazdu i przyjazdu na kolejne 

przystanki  

TAK NIE 

 

5. Część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

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

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

(należy podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom lub wpisać „nie dotyczy” jeżeli zamówienie wykona samodzielnie).  

 

 

 

…………………., dnia …………… r.     ………………….………………….  

Oferent 


