
               

                                   Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY         

 

.......................................... 
    Nazwa i siedziba wykonawcy, pieczęć) 

NIP .......................................... 

REGON ................................... 

Tel. ........................................... 

Fax ........................................... 

Adres e-mail ............................. (obowiązkowo)! 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów do szkół 

podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 

do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z wymogami Zamawiającego). 

 

1. Proponowana cena brutto na trasie Nr:  

2. Oferujemy następujący termin płatności faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

  7 dni;                   14 dni;     30 dni;   

(UWAGA!!! każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden z powyższych terminów płatności poprzez 

zakreślenie znaku X w polu wyboru przy oferowanym terminie płatności). W przypadku nie dokonania wyboru 

przez wykonawcę terminu płatności, przyjmuje się termin 7 dni. 

 

 3. Powyższa ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

4. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): 

________________________________________________________________________________                                                             

(zakres ) 

 

 

Trasa 

Nr 

             Nazwa trasy 

 

Cena za dzień 

(brutto) 

 

Całkowita cena 

zamówienia 

(brutto) 
(191 dni nauki szkolnej x 

wartość kolumny 3 

 Cena za 1 km (brutto) 

 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 
 

 
   

 



 

Nazwy firm, którym Wykonawca powierzy podwykonawstwo: 

 

- __________________________________ - __________________________________, 

Nazwa firmy i adres (podwykonawcy)    Zakres usług 

 

- __________________________________ - __________________________________, 

Nazwa firmy i adres (podwykonawcy)    Zakres usług  

 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

zmianami do niej i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

 

6. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty wskazanej w punkcie 1 zobowiązujemy się do zapewnienia 

odpowiedniego potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

7. OSWIADCZAMY, że nasza oferta jest kompletna i obejmuje pełny zakres prac i obowiązków 

związanych z realizacja przedmiotu umowy.  

 

8. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

9. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

  

11. **PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW, uprawnionym do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy jest: 

________________________________________________________________________________  

 

12. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                 

art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*** 

 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: __________________________________________________________________ tel. 

_____________________ faks _________________ e-mail: _________________________________ 

 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:   

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________ __________________ dnia __ __ …….... roku  

 

 

 

_____________________________________ * 

 (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika)  



 

 

 

Uwaga: * niepotrzebne skreślić 

** dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

*** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


