
 
 
Załącznik nr 3 

 
............................................ 
 (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

KALKULACJA CENY OFERTY 

służąca do oszacowania wartości realizacji zamówieniai - część I 

  

 

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferujemy świadczenie usług zgodnie z niżej podanymi cenami jednostkowymi: 

Lp. Trasa dowozu 

Cena 
jednostkowa 

biletu 
miesięcznego 
netto/ucznia 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miesięcy 

Wartość łączna 
netto na rok 
2015/2016 

Kwota VAT 
Wartość łączna brutto na 

rok 2015/2016 

A B C D E F=CxDxE G=Fx8% H=F+G 

1 

Gwoźnica Górna SKR – 
Gwoźnica Górna Szkoła – 

Gwoźnica Górna Góra 
(Poręby) – Gwoźnica Górna 

Szkoła (tam i powrót) 

 47 9,5    

RAZEM  

 
 
 
Data .............................................    .................................................................................. 
              (podpis oraz pieczęć) 



 
 
Załącznik nr 3 

 
............................................ 
 (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

KALKULACJA CENY OFERTY 

służąca do oszacowania wartości realizacji zamówieniaii- część II  

 

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferujemy świadczenie usług zgodnie z niżej podanymi cenami jednostkowymi: 

Lp. Trasa dowozu 

Cena 
jednostkowa 

biletu 
miesięcznego 
netto/ucznia 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miesięcy 

Wartość łączna 
netto na rok 
2015/2016 

Kwota VAT 
Wartość łączna brutto na 

rok 2015/2016 

A B C D E F=CxDxE G=Fx8% H=F+G 

1 

Gwoźnica Górna SKR- 
Gwoźnica Dolna -

Konieczkowa  (tam i 
powrót) 

 9 9,5    

2 
Konieczkowa Łęgi – Niebylec 

(tam i powrót) 
 1 9,5 

   

RAZEM    

 
 
 
Data .............................................    .................................................................................. 
              (podpis oraz pieczęć) 



Załącznik nr 3 
 

............................................ 
 (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

KALKULACJA CENY OFERTY 

służąca do oszacowania wartości realizacji zamówieniaiii - część III 

  

 

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferujemy świadczenie usług zgodnie z niżej podanymi cenami jednostkowymi: 

Lp. Trasa dowozu 

Cena 
jednostkowa 

biletu 
miesięcznego 
netto/ucznia 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
miesięcy 

Wartość łączna 
netto na rok 
2015/2016 

Kwota VAT 
Wartość łączna brutto na rok 

2015/2016 

A B C D E F=CxDxE G=Fx8% H=F+G 

1 
Baryczka-Połomia (tam i 

powrót) 
 33 9,5    

RAZEM  

 
 
 
 
 
Data .............................................    .................................................................................. 
              (podpis oraz pieczęć) 
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............................................ 
 (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

KALKULACJA CENY OFERTY 

służąca do oszacowania wartości realizacji zamówieniaiv - część IV  

 

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferujemy świadczenie usług zgodnie z niżej podanymi cenami jednostkowymi: 

Lp. Trasa dowozu Cena kursu 
netto/1 dzień 

Średnia 
Liczba dni 

w m-cu 

Liczba 
miesięcy w 

roku 
2015/2016 

Wartość netto/1 
m-c 

Wartość łączna 
netto na rok 

2015/2016 

Kwota VAT Wartość łączna 
brutto na rok 

2015/2016 

A B C D E F=CxD G=FxE H=Gx8% I=G+H 

1 Gwoźnica Górna 
(Ośrodek Zdrowia) – 

Małówka (Zakład 
energetyczny) - Wyżne - 

Rzeszów przez Niebylec 
(tam i powrót) 

 20 9,5     

RAZEM  

 
 
 
 
Data .............................................    .................................................................................. 
              (podpis oraz pieczęć) 
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i
 Wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę przewidywanych zamówień i służą do celów oszacowania i porównania ceny ofert, mogą różnić się od  rzeczywistego 

zapotrzebowania – zmiana liczby uczniów dojeżdżających do szkoły w czasie trwania roku szkolnego. 
ii
 Wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę przewidywanych zamówień i służą do celów oszacowania i porównania ceny ofert, mogą różnić się od  rzeczywistego 

zapotrzebowania – zmiana liczby uczniów dojeżdżających do szkoły w czasie trwania roku szkolnego. 
iii

 Wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę przewidywanych zamówień i służą do celów oszacowania i porównania ceny ofert, mogą różnić się od  rzeczywistego 

zapotrzebowania – zmiana liczby uczniów dojeżdżających do szkoły w czasie trwania roku szkolnego. 
iv
 Wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę przewidywanych zamówień i służą do celów oszacowania i porównania ceny ofert, mogą różnić się od  rzeczywistego 

zapotrzebowania – zmiana liczby dni dowożenia uczniów do szkoły w czasie trwania roku szkolnego. 


