
Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2017 r.  

FORMULARZ OFERTY  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów  
do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec w roku szkolnym 
2017/2018”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę: 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy ryczałtową cenę w kwocie łącznej brutto:  

Część I: 

(201 km x 187 dni x cena za 1 km) …........................... złotych w tym podatek VAT ……% 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..)  

Cena ryczałtowa za 1 km brutto: ….................... złotych w tym podatek VAT ……% 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..)  

Część II: 

(55 km x 187 dni x cena za 1 km) …........................... złotych w tym podatek VAT ……% 

(słownie złotych: ………………………………………………….…………………………………..)  

Cena ryczałtowa za 1 km brutto: ….................... złotych w tym podatek VAT ……% 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..)  

2. Termin płatności faktury w dniach - ……………….. 

3. Informacja dotycząca ograniczenia emisji spalin w pojazdach, którymi będzie 

świadczona usługa: 

     Część I 

zamówienia 

Część II 

zamówienia 

Liczba pojazdów posiadających fabryczną normę emisji spalin 

EURO 3 

  

Liczba pojazdów posiadających fabryczną normę emisji spalin 

EURO 4 

  

Liczba pojazdów posiadających fabryczną normę emisji spalin  

minimum EURO 5 

  

 



4. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

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

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

Numer telefonu:  …………………………………………..…….... 

Numer faksu:  .......................................................................... 

Numer REGON: ..........................................  Numer  NIP: ..... ......................................... 

Adres kontaktowy email: ………………………………………………………….…………… 

Numer rachunku bankowego: …………………………………………………….………….. 

5. Termin wykonania zamówienia – od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 

6. Warunki płatności będą zgodne z wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

w tym z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie 

informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez 

nas zaakceptowane. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami/zamierzamy zlecić 

podwykonawcom*. Zakres prac jakie zamierzamy zlecić podwykonawcom określony jest  

w załączniku nr 8.  (* niepotrzebne skreślić)  

10. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się  

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed 

zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych  

od nr ….... do nr ….. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

....................................................................  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 


