
   

 

 
Załącznik nr 4 
SR-II.272.2.360.2022  

SR-II.272.2.361.2022  

SR-II.272.2.362.2022  

................, dnia ........................ 

Formularz ofertowy 

procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r.  

Prawo zamówień publicznych  

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach  z dnia 20 stycznia 2021 roku 
ZAMAWIAJĄCY:   

POWIAT KIELECKI – STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH 

ul. WRZOSOWA 44, 25 – 211 KIELCE 

tel.: 41 200-12-00, faks: 41 200-12-10 

e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl 

 

WYKONAWCA: ............................................................................................................................................. 

ADRES/SIEDZIBA WYKONAWCY:  ........................................................................................................................................................................................... 

Tel.: .............................................................................                                                                                                                                                                                              

E-mail: ………………………………….….............. 

Nr REGON: ..............................................................                                                                                                    

NIP…………………………………………………. 

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do Zapytania ofertowego na „usługę transportową oraz cateringową dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki podczas 

organizacji szkoleń, oferuję/emy przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
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Lp Nazwa Liczba  
spotkań/uczestników 

Cena jednostkowa 
brutto 

Stawka VAT* Wartość 
brutto(3x4) 

1 2  3 4 5  

                                                Część I  

 1.  

Usługa transportowa 

uczestników szkoleń do 

Krakowa  

zgodnie z OPZ w Część I 

Trasa: 

 Łopuszno - 

Chęciny -  Kraków 

- powrót 

 I transport 34 os.    

…….……% 

 

 

II transport 34 os.   

….………% 
Trasa:  

Chmielnik -Kraków 

- powrót 

III transport 12 os.                      

…….……% 

IV transport 12 os.                

…….……% 

                                                Część II RAZEM      

  

2. 
   
Usługa Cateringu uczestników szkoleń                     

w Krakowie  
zgodnie  z OPZ w Część II 

   

I dzień szkoleń 34 os.   …….……%  
  

II dzień szkoleń 34 os.  …….……% 
 

 III dzień szkoleń 12 os.  …….……% 
 

 IV dzień szkoleń 12 os.  …….……% 
  

                      Część III         RAZEM  

3. 
 
Usługa Cateringu uczestników szkoleń                  

w PZS   w Łopusznie  
zgodnie z OPZ w Część III 

I dzień szkoleń  7 os.  ...…….…% 
   

 II dzień szkoleń 7 os.    ..…….…% 

                        RAZEM     



   

 

 

 
*W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                            

i przywróconych do rejestru VAT, powinien złożyć stosowne oświadczenie, że nie figuruje w Wykazie podatników VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                                 

i przywróconych do rejestru VAT, powinien w miejscu stawka  VAT…% określić wysokość stawki, a w przypadku zwolnienia z VAT, wpisać zw. i podać 

podstawę prawną tego zwolnienia, wynikającą z ustawy o VAT. 

 

1) Oświadczam/y, że podana w Formularzu ofertowym cena nie zostanie zmieniona na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2) Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia rzetelnie oraz w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym. 

3) Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym min. 1 kierowcę posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.) oraz badania niezbędne do świadczenia pracy kierowcy. 

4) Oświadczam/y, że uznaję/emy się związanym/i niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 

5) Oświadczam/y, że wyceniony asortyment odpowiada wszystkim wymaganiom, przedstawionym  w OPZ. 

6) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT                      

według następujących danych:  

Nabywca: 

Powiat Kielecki 

ul. Wrzosowa 44 

25 – 211 Kielce 

NIP 9591645790 

Odbiorca (Płatnik): 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44 

25 – 211 Kielce 

 

7) Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie z dnia …………………r. w celu udziału                                       

w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym. 

    

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

                                                                                          (miejscowość, data i podpis Wykonawcy(-ów)/osoby   upoważnionej) 


