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............................................... 
    (miejscowość, data)  

  

1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferujemy wykonywanie usługi objętej 

zamówieniem za następującą cenę przewozu ryczałtowego za 1 dzień w obie strony 

na niżej wymienionych trasach: 

 

Cena brutto: ………..………………...zł/słownie:…..………………………………………../ 

W tym podatek VAT w wys.....% tj…………… zł /słownie:…………………………………/ 

Cena netto: …………………………. zł/słownie:……………………………………………./  

 
2. Koszt skalkulowany na 1 dzień przywozu dzieci na trasie (105 km): 

a) Bliżyn-Rędocin - Mroczków - Bliżyn, 

b) Bliżyn-Kucębów - Odrowążek - Sorbin - Bliżyn, 

oraz odwozu na trasie: 

a) Bliżyn - Mroczków – Rędocin-Bliżyn, 

b) Bliżyn - Sorbin - Odrowążek – Kucębów-Bliżyn. 

3. Przewidywana ilość dni świadczenia usługi: 185 dni. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

5. Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w terminie od 

dnia 2 września 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku po wcześniejszym podpisaniu umowy. 

6. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu   

terminu  do składania ofert. 

7. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami do SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Uzyskaliśmy wszystkie konieczne 

informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

9. Oświadczamy, że wzór  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują  

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

11. Oświadczam, że zamierzamy / nie zamierzamy * 
nie potrzebne skreślić 

powierzyć wykonanie  części 

zamówienia podwykonawcom (zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień   publicznych). 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  

  

Załącznik nr 1 do SIWZ 
(załącznik nr 1 do umowy nr …../….….. z dnia ……………..) 

-OFERTA- 
 

na zadanie pod nazwą: 
„Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 

 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do 

przewozu zorganizowanej grupy dzieci.” 
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UWAGA: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo  

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

 

Wykonawca wypełnia w zakresie w jakim dotyczy: 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:  

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

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

( jeżeli nie dot. należy wpisać: „nie dotyczy” ) 

 

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej: 

 

Oświadczam, że występując jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu firma:  

 

(wpisać nazwę )...................................................................................................  nie należy do grupy 

kapitałowej 

 

12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………… 

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

13. Jestem/śmy świadomy/mi, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował 

Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawił 

udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do 

podwykonawców. 

14. Oświadczamy, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy   

  kierować na poniższy adres:……………………………………………………………….. 

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

    Numer faksu: ………………………………………………………………… 

 

Niniejsza oferta składa się z ……..… kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

....................................................... 
(pieczątki i podpis Wykonawcy) 

 

Uwaga: 

 

*

 -  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej  
w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.             


