Załącznik nr 1 do SIWZ
................... dnia .......................
...........................................
...........................................
Nazwa i adres oferenta
...........................................
Nr telefonu / faxu
............................................
NIP
............................................
Nazwisko i imię osoby uprawnionej
do występowania w imieniu oferenta

Wójt Gminy Perzów
63-642 Perzów 78

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ROŚGPK.272.07.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie
Gminy Perzów w roku szkolnym 2012/2013
oraz innych przewozów
w okresie 12 miesięcy – od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.”
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków
polegającej na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do
szkół na terenie Gminy Perzów w roku szkolnym 2012/2013 oraz innych przewozów w
okresie 12 miesięcy – od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.”, w cenie:
Cena netto: ……………………………zł (słownie: …….……………….......……….………
………………………………….. ……………………………………………………..….... zł)
VAT (……%): ………………….……. zł (słownie: …...…..……………………….…….......
………………………………………………………………………..……….…………….. zł)
Cena brutto wynosi: ………………………….zł (słownie : …………….................................
…………………………………………………………………………………..……………zł)
Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z
wykonaniem zamówienia.
Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w okresie: Okres w miesiącach: 12
miesięcy tj. od dnia 01.09.2012 r. – do dnia 31.08.2013 r.
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
 akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w
szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia
umowy zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego – w załączeniu podpisany wzór umowy,
 dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji usługi,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni, licząc od dnia otwarcia
ofert,
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gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy
się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia,
 roboty objęte zamówieniem wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne
skreślić)
Opis części zamówienia przewidzianej do
Lp.
Nazwa i adres Podwykonawcy
wykonania przez Podwykonawcę
1
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania*:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)

Strony w ofercie

informacji

(wyrażone cyfrą)
Od

Do

a)
b)
* niepotrzebne skreślić
.................................., data ......................
..............................................................
(podpis)
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