
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: CUW.4464.2018      

                                   

…………………….., …………… 2018r. 

(Miejscowość i data) 

 

 

 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)   

OFERTA   

Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w roku szkolnym 

2018/2019 oraz wykonywanie dodatkowych usług przewozu” 
  

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego przetargu 

składamy niniejszą ofertę: 

 

1. Cena ryczałtowa brutto za 1 kilometr:  

…………………………………………..……………….. złotych (w tym VAT),  

słownie złotych: ……………………………………………………….................,  

Cena ryczałtowa netto: .......................................................... złotych,  

podatek VAT (….%): ............................................................ złotych.  

 

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: …………….. minut. 

 

3. Termin płatności: ……………….. dni licząc od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:.…/ ………………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

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

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

 

UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu, na który Wykonawca będzie otrzymywał od 

zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. 

W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania 

informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób 

poprawny. 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 



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

2. Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ – od dnia 3 września 2018 roku do dnia 28 

czerwca 2019 roku.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze 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. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

5. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

/ część zamówienia - opis:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

na warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że oferowana usługa będąca przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

w SIWZ oraz w załącznikach. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

cała oferta składa się z ............. kartek. 

10. Podajemy nr konta, na które powinno być zwrócone wadium. 

 

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

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 


