Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
……………………………………………………………………………………
adres*: ………………………………………………………………………….....
tel*. ………………………………….
fax*: …………………………………
NIP*: ………………………………..
REGON*: ……………………………
Zespół Szkół w Zdunach
ul. Łacnowa 26
63-760 Zduny

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów
do Zespołu Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zdunach.
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na
usłudze w zakresie dowożenia uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia lekcyjne oraz odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania
w roku kalendarzowym 2015.
2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę netto za 1 km wykonanego transportu w wysokości: ……………………………….
(słownie: …………………………………………………………………..)
+ VAT ……% w kwocie: …………………………
(słownie: …………………………………………………………………..)
co daje kwotę brutto: ……………………………..
(słownie: …………………………………………………………………..)
3. Zapewniamy w razie awarii podstawienie zamiennego sprawnego autobusu
w czasie: …… minut (słownie: …. minut).
4. Termin realizacji zamówienia: ……………………………….
5. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia otrzymaną od zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
dnia upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części …………. Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia.**
10. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr …… do ……. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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.
12. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
...............................................................................................................
nr tel.: ………………………………., fax: ……………………………..
e-mail: …………………………………….
…………., dnia ……… 2014 roku
……………………………………..
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcę.

Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem(ami) potwierdzającymi prawo do
reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
*
w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
**
niepotrzebne skreślić

