
               

                                  Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  (wzór)        

 

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

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

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

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

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

Adres e-mail ............................. 

 

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

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

niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016” oferujemy realizację 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z wymogami Zamawiającego). 

 

1. Proponowane dzienne wynagrodzenie ryczałtowe na trasie Nr:  

 

Trasa 
Nr 

Nazwa trasy Cena netto 
Podatek VAT 
………... % 

Cena brutto 
Cena za             
1 km (brutto) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

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

  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 14 dni. 

 

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

Zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że: 

 

  a) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących 

przedmiotem zamówienia, 

b)  posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

d)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 



Ponadto: 

1. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję nie należy/należy* (niepotrzebne skreślić) do grupy 

kapitałowej. W skład grupy kapitałowej, którą reprezentuję wchodzą następujące podmioty: 

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

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

 (wypełniamy w przypadku bycia członkiem grupy kapitałowej). 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

5. Nr naszego faxu lub adres e-mail, pod który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą 

niniejszego postępowania ……………………………………………..................................................… 

6. Nr naszego telefonu kontaktowego .....................……………………………..…..........................… 

  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.         

  

  

 

     Upełnomocniony przedstawiciel 

     Przedsiębiorstwa 

          

 

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

        ( podpis i pieczęć ) 

        

        

       Data: ..................................................
 


