Numer sprawy: III.271.7.2014

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa.........................................................................................................................................
Siedziba......................................................................................................................................
Województwo. ………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu/faks..........................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej.......................................................................................................
Numer NIP.................................................................................................................................
Numer REGON..........................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Baligród
ul. Pl. Wolności 13
38-606 Baligród
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
na:
„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum
podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2014/2015”

i

szkół

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:
- cena brutto za usługi dowozu dzieci do szkół
cena brutto ........................................................ zł (za okres 10 miesięcy)
(słownie:

............................................................................................................................)

- cena brutto za 1 km za usługi (dodatkowe ) autobusem H6
cena brutto ........................................................ zł
(słownie:

............................................................................................................................)

- cena brutto za 1 km za usługi (dodatkowe ) autobusem H9
cena brutto ........................................................ zł
(słownie:

............................................................................................................................)

Wartość dzierżawy za autobusy szkolne za 1 miesiąc (nie niższa niż stawka minimalna
określona w specyfikacji przetargowej) ............................... (zł. brutto)

Cenę ofertową za okres 10 miesięcy obliczamy następująco:
Cena brutto biletów

Cena oferty(za 10 m-cy )

( za 1 m-c)

Kol. 1 x 10 m-cy

1

2

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

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

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu :
"na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony
przez Zamawiającego przy ocenie ofert .

Oświadczam, że:


Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 31 sierpnia 2015 r.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:






Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej żądnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty,
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc
od upływu terminu do złożenia oferty.
Oświadczamy, że załączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
postanowienia umowy/projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami/wymogami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz załącznikach do niej

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
....................................................., w formie: ............................................................................
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
.....……………...………………………………………………...........………………………………
…...………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………….…

Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informacje na temat podwykonawców:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
6. ...........................................................................
7. ...........................................................................
8. ...........................................................................
9. ……………………………………….……...……
10. ………………………………………….……..…
11. ………………………………………….……..…
12. …………………………………………..…….…
13. ……………………………………………….…..
14. …………………………………………………...
15. …………………………………………………...
16. ………………………………………………..….
17. ………………………………………...………...
18. ……………………………………………….….
19. ……………………………………………….….
20. ……………………………………………….….

.............................................dnia .....................
________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawc

