
 
 

Załącznik nr 1 

DA.MP.232.51.2020                                                            

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

  

 

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

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B 
dla osób uczestniczących w edukacji  Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z zakresu części 
teoretycznej i praktycznej. . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości 
kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, 
współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych. 

 

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

pełna nazwa /firmy Wykonawcy 

z siedzibą: 

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

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon/ telefax: …….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nr identyfikacyjny NIP (dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową.):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………….……….………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

reprezentowany przez: ………………..…………………….……………………………………………………………………………………… 

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

Nazwa Ośrodka, adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej ogółem brutto 
za 10 uczestników – zgodnie z tabelą A:  

 

………………………………………………………zł  

 

1. Tabela A: 

Przedmiot zamówienia Cena  brutto 
łącznie za część 
teoretyczną i 
praktyczną  

(ilość osób 10)  

W tym stawka 
podatku VAT 

Cena netto Cena brutto za 
jednego 
uczestnika  
uczestniczącego 
w kursie prawa 
jazdy 

przeprowadzenie kursu prawa jazdy 
kategorii B dla osób uczestniczących w 
edukacji  Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku z zakresu części teoretycznej i 
praktycznej. 

    

 

Wykonawca prowadzi działalność w zakresie szkolenia kierowców  zgodnie z obowiązującym prawem w 
zakresie przedmiotu zamówienia od minimum…………………………………………….. lat . 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. TABELA B:  

 

Przedmiot zamówienia 

posiada uprawnienia do 
prowadzania kursów kat. B 
dla kandydatów na 
kierowców na podstawie 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i 
Budownictwa w sprawie 
szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców 
tj. wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców 
niezbędny w celu 
prowadzenia kursów na 
prawo jazdy 

 

Tak/Nie 

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla osób uczestniczących 
w edukacji  Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z zakresu części 
teoretycznej i praktycznej 

 

 

 

………………………. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego 
w Zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

b) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 
c) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
d) Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
e) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa 

skarbowe), 
f) Nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe, 

g) posiada zdolność techniczną i sytuację finansową pozwalającą na rzetelną i terminową 
realizację zamówienia; 



 
 

h) dysponuje (bądź będzie dysponował) co najmniej 1 osobę pełniącą rolę Wykładowcy oraz co 
najmniej dwie osoby pełniącą funkcję  instruktora jazdy  posiadających wymagane 
uprawnienia oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów prawa 
jazdy. 

i) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa powinna obejmować 
swym zakresem czasowym cały okres trwania usługi. 

j) Akceptuje i zapoznał się z klauzulą informacyjną Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  (RODO), zamieszczoną w Zaproszeniu do składania ofert; 

k) wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

l) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. ……………….…………………………… 

(miejscowość)                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


