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                      Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                          FORMULARZ OFERTOWY     
1.Dane  Wykonawcy: 

 

a) Nazwa............................................................................................................................................. 

 

b) Adres/  siedziba    

Wykonawcy…………………………….…………………………………………………………… 

 

c)   tel./faks ................................................................................................................................................ 

d) w zależności od  podmiotu: NIP/PESEL.,  KRS……………………………………………………… 

 

2.Niniejszym składam/ składamy  * ofertę w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu     

   nieograniczonego  na wykonanie  zadania  pn: Dowożenie  uczniów z  miejsca zamieszkania do        

   Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida  w Olkuszu w roku  szkolnym 2017/2018 
 

3. Oferujemy wykonanie  usługi 

 na trasie:   Zederman – Kogutek - Gimnazjum nr 4 w Olkuszu proponując : 

autobus       ..................................................................................................................... 

ilość miejsc  siedzących……….. 

cena za 1 szkolny bilet miesięczny  w wysokości  

kwota  netto .................. zł (słownie....................................................................................... zł netto) 

należny podatek Vat  w wysokości …….%tj. w kwocie ………………………zł. 

(słownie……………………………………… …..    ). 

Kwota brutto  złotych……………………………………………………………………………….. 

( słownie………………………………………………………………………………………….) 

 

W razie uszkodzenia  lub awarii  pojazdu wykonującego przewóz, zobowiązujemy się  podstawić  

sprawny technicznej zastępczy pojazd w ciągu  maksymalnie  ……….minut. 

 

 na trasie:  Braciejówka-Troks - Podlesie– Pazurek – Rabsztyn - 

   Gimnazjum nr 4 w Olkuszu,( na tej samej trasie, odcinek Troks-Szkoła Podstawowa) proponując : 

 

autobus       ................................................................................................................... 

ilość miejsc  siedzących…………… 

cena za 1 szkolny bilet miesięczny  (uwzględnić wszystkich uczniów: Gimnazjum nr 4, SP 

Braciejówka ) w wysokości  

kwota  netto .................. zł (słownie....................................................................................... zł netto) 

należny podatek Vat  w wysokości …….%tj. w kwocie ………………………zł. 

(słownie……………………………………… …..    ). 

Kwota brutto  złotych……………………………………………………………………………….. 

( słownie………………………………………………………………………………………….) 

 

W razie uszkodzenia  lub awarii  pojazdu wykonującego przewóz, zobowiązujemy się  podstawić  

sprawny technicznej zastępczy pojazd w ciągu  maksymalnie  ……….minut. 

 

 na trasie: Podgrabie – Bogucin Mały – Czarny Las – Pomorzany – 

 Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu proponując: 

 autobus ………………………………………............................................................. 

 ilość miejsc siedzących………………. 

 cena za 1 szkolny bilet miesięczny  w wysokości  

 kwota  netto .................. zł (słownie....................................................................................... zł netto) 

 należny podatek Vat  w wysokości …….%tj. w kwocie ………………………zł. 

(słownie……………………………………… …..    ). 
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Kwota brutto  złotych……………………………………………………………………………….. 

( słownie………………………………………………………………………………………….) 

 

W razie uszkodzenia  lub awarii  pojazdu wykonującego przewóz, zobowiązujemy się  podstawić  

sprawny technicznej zastępczy pojazd w ciągu  maksymalnie  ……….minut. 

  

 

 na trasie:  Zadole – Kosmolów- Wiśliczka- Sieniczno - Olewin- Gimnazjum Nr 4 w 

Olkuszu  proponując: 

 

 autobus ………………… .............................................................................................................. 

 ilość miejsc siedzących………………….  

cena za 1 szkolny bilet miesięczny  w wysokości  

kwota  netto .................. zł (słownie....................................................................................... zł netto) 

 należny podatek Vat  w wysokości …….%tj. w kwocie ………………………zł. 

(słownie……………………………………… …..    ). 

Kwota brutto  złotych……………………………………………………………………………….. 

( słownie………………………………………………………………………………………….) 

 

W razie uszkodzenia  lub awarii  pojazdu wykonującego przewóz, zobowiązujemy się  podstawić  

sprawny technicznej zastępczy pojazd w ciągu  maksymalnie  ……….minut. 

 

4.  Termin wykonania zamówienia: zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

5. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa  określonymi w siwz  i nie wnosimy    

   do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

6 .Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w                                

   warunkach uczestnictwa w postępowaniu tj. 30 dni od daty upływu terminu składania oferty. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z umową  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania    

    naszej oferty  do  jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie, za  wyjątkiem usług wymienionych 

   w punkcie  9 oferty. 

9. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:* 

    - wymienić jakie * 

*wypełnić w przypadku powierzenia części  zamówienia podwykonawcom. 

 

lp Nazwa części  zamówienia  Nazwa    podwykonawcy 

 

 

  

  

 

 

 

10) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

   a)………………………………………………………………………………….. 

   b)………………………………………………………………………………….. 

   c)………………………………………………………………………………….. 

  * niepotrzebne skreślić 

           

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

                 ( pieczęć)                                                                                                              (podpis/y osoby lub osób uprawnionych  do zaciągania    

                                                                                                                                                       zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy)   
  

 

 

data  sporządzenia……………………………                               


