ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia / zaproszenia o / do postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.:
„Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w

roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”.
JA/MY, NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków konsorcjum)NIP, Regon, nr telefonu

1.SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2.OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się za
związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ według uśrednionej ceny brutto
biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) dla jednej osoby , która zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy
łącznie
z
opłatą
za
opiekuna
……………………………..zł
brutto
(słownie
……………………………………………zł brutto)
Wykonawca poda maksymalną wartość zobowiązania (wynikać to będzie z : uśredniona cena brutto biletu
miesięcznego dla jednej osoby x 73 osoby x 10 miesięcy). Maksymalna wartość zobowiązania służy
wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i wynosi ……..………..zł

brutto (słownie ……………………………………….złotych.)brutto.
4.ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 02.09.2013 – 27.06.2014
5.AKCEPTUJĘ warunki płatności tj. 21 dni .
6. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.OŚWIADCZAM, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
8.OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy (projektem umowy), określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na określonych warunkach Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.OŚWIADCZAM, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną
wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty
wykonania zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania.
10.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21 a 49-130 Tułowice
11.OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (TEL./FAX)
…………………………………………………………………………………………………

12. ZAŁĄCZNIKI do niniejszej oferty są: (wg wymagań określonych w SIWZ.):
1/................................................................ 2/.................................................................
3/................................................................ 4/.................................................................
5/................................................................ 6/.................................................................
7/................................................................ 8/.................................................................
9/................................................................ 10/.................................................................
11/............................................................... 12/................................................................

…………………………………………………………
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,
pieczątka, data

