Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
………………………………………………..
adres ………………………………………….
tel./fax………………………………………..
e –mail ……………………………………….
REGON ……………………..………………
NIP……………………………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Dowożenie uczniów do szkół uczniów szkół na terenie Gminy Jednorożec w
roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich
przewozu (również w trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu)”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za wynagrodzeniem w kwocie:
........................ zł netto za 1 km słownie .................………………………………………………… zł
plus podatek VAT .......... %
t.j.

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

zł

brutto

za

1

km

słownie

............................................................................... zł
2. Termin podstawienia autobusu zastępczego (w h) ………………………………………………...
3. Termin realizacji: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. (dowóz następuje w dni nauki
szkolnej).
4. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Informujemy, że:
Wybór niniejszej oferty

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego.*
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu

do

następujących

towarów

lub

usług:*

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia:
a) wykonamy samodzielnie*
b) zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om *

……………………………………………………...…………………………………………………
(wskazać firmę podwykonawcy/-ów lub wpisać nie dotyczy)

c) następujące części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy)

d) wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………...

(należy wskazać wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 4 Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.
5. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie ww.
zamówienia;
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
e) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ;
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia przez okres
30 dni;
g) zadeklarowana wyżej cena zawiera wszelkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi m.in. pracę ludzi,
koszty zakupu materiałów, koszty utrzymania sprzętu i inne, zgodnie z postanowieniami SIWZ i
stanowi podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
h) zadeklarowana cena przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom, z wyjątkiem
prawa Zamawiającego określonego w projekcie umowy;
i) jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą*
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…..............................................................................................
.............................. e-mail

tel.

..............................,

faks

……………………………..……….
7. Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........
do nr .......
8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
............................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania .Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują

stan prawny i faktyczny - aktualny na dzień złożenia oferty (art.233 k.k.)
Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)……………………………………..
2)……………………………………..
3)……………………………………..
4)……………………………………..
5)……………………………………..
6)……………………………………..

...............................................................................
podpis i pieczęć upoważnionej osoby**
* niepotrzebne skreślić
**osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być
parafowana przez osobę upoważnioną

