
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Nr Or. 271.54.2018 

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew 

Nr telefonu: 85 6816016, Nr faksu: 85 8733535 

Strona internetowa: www.narew.gmina.pl 

informuje, iż w dn. 6 grudnia 2018 r. uległa zmianie treść zapytania ofertowego nr : Or. 

271.54.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 

Do niniejszego zapytania wprowadzono następujące zmiany: 

 

1) w pkt 5 uchyla się ppkt 3); 

 

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16 KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający podda przedłożone oferty ocenie wg poniższego kryterium, o ile 

wykonawca nie zostanie wykluczony, a przedłożona oferta nie zostanie odrzucona 

zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. 

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: 

Cena oferty brutto: 100% 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, 

oferta nie zostanie odrzucona oraz zaoferuje najniższą cenę. 

O wyniku postępowania (wyborze oferty) zamawiający powiadomi niezwłocznie.”; 

 

3) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. INNE POSTANOWIENIA 

1. Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w następujących sytuacjach: 

1) zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 

2) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjną, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności– Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy, w szczególności terminu realizacji umowy oraz tras dowozu. 

3) zaistnienie siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

realizacji umowy. 

4) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa.  

5) nastąpi zmiana stawki VAT - Jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania usługi  po stronie wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 

kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,  

2. Przewiduje się możliwość skrócenia okresu świadczenia przedmiotu umowy do 

dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym tj. art. 68 w związku z art. 90 przedmiotowej ustawy oraz w związku z art. 

8a ust. 4 ustawy o uprawnieniach do ulgowych  przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu 

umownym. Zmiana liczby uczniów (biletów) nie wymaga aneksowania umowy.”; 

 

4) w wykazie załączników skreśla się pkt 6; 

 

http://www.narew.gmina.pl/


5) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: 
„Załącznik Nr 1 

 
........……………, ………. 2018 r. 

 
Nazwa: 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
Siedziba:  
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
Nr telefonu /faks: 
 
………………………………… 
 
 

Gmina Narew 
ul. A. Mickiewicza 101 

17-210 Narew 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

W imieniu ………………………………………………………………………………… 
 
oferuję oraz zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia 

określonego w Zapytaniu o cenę Nr Or.271.54.2018 a w szczególności dostarczać bilety 
miesięczne Gminie Narew celem wywiązania się przez nią z obowiązku nałożonego 
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przez cały okres trwania umowy w 
roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 

za kwotę:      ………………... zł 
w tym: 

Linia Cena 
netto 

Słownie Podatek 
VAT (8%) 

Słownie Cena 
brutto 

Słownie 

Linia nr 1 
 

      

Linia nr 2 
 

      

Linia nr 3 
 

      

Linia Nr 4 
 

      

RAZEM 
 

      

 
 



Ponadto na życzenie Zamawiającego, w celu prowadzenia miesięcznych rozliczeń 
Wykonawca podaje: 

sumę brutto wartości wszystkich jednostkowych miesięcznych ulgowych biletów dla 
dowożonych dzieci (uczniów) obliczoną za 1 miesiąc. 

 
 
 

Oświadczenie Oferenta: 
1) Oświadczam, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu o cenę, 

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres do dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego w Zapytaniu o cenę. 

 
W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować 
się z ………………………………………….................................................................................... 

(podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy) 
 
 

Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

(imię i nazwisko) 
„; 

 

5) uchyla się załącznik nr 6. 

 

 


