
               

                                             Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY         

 
Nazwa Wykonawcy (firmy): 

…..................................................................................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: 

…................................................................................................................……………………………………………………………. 

NIP : ...................................................... 

REGON: ..............................................  

NR TELEFONU: ................................ 

ADRES E-MAIL: ….......................................................... (obowiązkowy!) 

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP O ILE POSIADA: ................................................................... 

 

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 2022/2023” 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: 

    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 Warunków Zamówienia. 

 

4. Oświadczamy
1
, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy część zamówienia

2
  

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy 

 

Część zamówienia (trasa) 

 

 1.  

 

 

 2.  

 

 

 3.  

 

 

                                                           
 

 

Trasa Nr 
             Nazwa trasy 

 

Cena za dzień 

(brutto) 

 

Całkowita cena 

zamówienia 

(brutto) 
(188 dni nauki szkolnej x 

wartość kolumny 3 

 Cena za 1 km (brutto) 

 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 



 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami                           

i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty; 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert; 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

8.  Wadium w kwocie ................... PLN zostało wniesione w  formie ...................................  Zwrotu wadium 

prosimy dokonać na konto ......................................................................................................; 

 

9.  Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
3
  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

10. Informuję, że jesteśmy: 

 

 Mikroprzedsiębiorstwo  

 Małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj ………………………………………………….. (podać jaki) 

 

11. Preferowana forma korespondencji: (obowiązkowa jedna z form!) 

 

 e-mail na adres …………………………………………………………. 

 

 skrzynka ePuap na adres ………………………………………………. 

 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ................................................................ 

b) ................................................................ 

c) ................................................................ 

d) ................................................................ 

 

 

…….............................., dn. ……..…….………………..                                                                               

 

 

 

 

Ofertę podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
 

 

                                                           
1  W przypadku zamiaru wykonywania całości  zamówienia siłami własnymi  należy  wpisać  „nie dotyczy.”  

   W przypadku niewypełnienia  treści  tego  punktu  Zamawiający uzna, że  Wykonawca  zamierza  wykonać przedmiot  zamówienia  bez  udziału  

podwykonawców.   
2  Należy podać nazwy (firmy) podwykonawców i części zamówienia które wykonają podwykonawcy 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 

 


