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 Wrocław, dn. 06.12.2021 r. 

TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE 

Szamborski i Szelukowski Spółka Jawna 

ul. Jaracza 71/9, 50-305 Wrocław 

 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  

 Ul. Domańskiego 6 

 59-900 Zgorzelec 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe BZG 72.1.2021 z dn. 26.11.2021 r., przedstawiam Państwu 

ofertę naszego przedsiębiorstwa na Wykonanie kompleksowego opracowania pn. 

„Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku 

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”. 

 

Formularz ofertowy znajduje się w załączeniu. 

 

Termin realizacji: zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

 

Zapraszam do współpracy, 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Tomasz Szelukowski 

  



 

 

ul. Jaracza 71/9 

50-305 Wrocław 

tel. 509 391 516 

 poczta@trako.com.pl 

www.trako.com.pl 

fb.com/trakokonsulting 
 

Załącznik do Oferty  

Wykaz doświadczenia Wykonawcy 
 

L.p. Odbiorca usługi 

(Zamawiający) 

Przedmiot usługi Tytuł projektu  

1.  Powiat Lubiński  Opracowanie kompleksowej koncepcji 

organizacji sieci komunikacji lokalnej 

na obszarze powiatu w publicznym 

transporcie zbiorowym z 

międzygminnymi (innymi niż 

komunikacja miejska) lub 

powiatowymi lub powiatowo-

gminnymi przewozami 

pasażerskimi o charakterze 

użyteczności publicznej obejmującej 

prognozę wielkości pracy 

eksploatacyjnej oraz określenie 

przewidywanej liczby pojazdów w 

ruchu. 

Opracowanie i wydruk rozkładów jazdy 

powiatowych przewozów pasażerskich na sieci 

komunikacyjnej – umowa nr 1/2019 z dn. 

07.06.2019 r. 

2. Powiat Oleśnicki Opracowanie kompleksowej koncepcji 

organizacji sieci komunikacji lokalnej 

na obszarze powiatu w publicznym 

transporcie zbiorowym z 

międzygminnymi (innymi niż 

komunikacja miejska) lub 

powiatowymi lub powiatowo-

gminnymi przewozami 

pasażerskimi o charakterze 

użyteczności publicznej obejmującej 

prognozę wielkości pracy 

eksploatacyjnej oraz określenie 

przewidywanej liczby pojazdów w 

ruchu. 

Usługa polegająca na kompleksowym 

wsparciu samorządów lokalnych subregionu 

oleśnickiego w zorganizowaniu publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

W załączeniu dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług. 

 

Wrocław, dnia 06.12.2021 r.           

   

 

 

…………………………………………………………………… 

            
     (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta) 
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                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

                                                                                                       

                                                                                                                                      _________________ dn. _________ 

(pieczęć Oferenta) 

 

 

 

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ 

59-900 Zgorzelec 

Ul. Domańskiego 7 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego pn.: Wykonanie opracowania pn. 

„Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej” 

 

1.   Oferujemy Wykonanie opracowania pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu   

       Zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”, za oferowaną cenę, która stanowi  

       wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

 

       ________,__ zł netto,   (słownie: _______________________________________________),  

 

       ________,__ zł brutto, (słownie: _______________________________________________). 

 

2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz    

      przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą  

      na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 

 

3.   Dane teleadresowe Oferenta. 

       

Nazwa i adres Oferenta 

  

 

Osoba do kontaktu 

 

 

Telefon, fax 

 

 

e-mail 

 

 

 

4.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)    

      wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu  

      ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

5.  Do oferty załączono następujące dokumenty: 

     

 

 _________________________________ 

 

     (podpis osoby uprawnionej) 

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

* niepotrzebne skreślić. 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. 

Wrocław 06.12.2021

TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE SZAMBORSKI I SZELUKOWSKI
Spółka Jawna, ul. S. Jaracza 71/9, 50-305 Wrocław

Tomasz Szelukowski

509 391 516, -

poczta@trako.com.pl

dokumenty potwierdzające udział w postępowaniu

0047 500

58 425 00

czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100

pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100
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