Załącznik nr 1 do SIWZ
.......................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
OFERTA
Nazwa firmy (Wykonawcy): ….................................................................................................. ......................
Adres wykonawcy:… ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.
NIP: ....................................................

Regon: ................................................

...............................................................................................................................
numer rachunku bankowego
...........................................
numer telefonu

...............................................
numer faksu

.................................................................................................
e-mail

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pt. „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku
szkolnym 2016/2017”
1.

Oferujemy wykonanie ww. zamówienia, tj. części nr …..........................................na następujących
zasadach:
1.1. Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.2. Część 2 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.3. Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.4 . Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.5 . Część 5 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.6 . Część 6 - Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1.7 . Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)

- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

na trasie Suchowola – Osiek szkoła - Osiek ul. Sandomierska
- Osiek ul. Wiślana – Lipnik – Kąty – Osiek Szkoła
1.8 . Część 8 - Dowóz uczniów

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1)

Cena brutto:………………….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia w tym podatek VAT.

2)

Ogółem wartość za bilety miesięczne szkolne w 2016 roku wynosi:

- wartość netto……………………………………………………………………………….…….
(słownie:......................................................................................................................................)
- podatek VAT ......... % ...................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
- wartość brutto .............................. zł
(słownie: .........................................................................................................................................)
2.

Deklarujemy realizację przedmiotowego zamówienia w terminie do …………….

3.

Zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie …......min. od
wystąpienia awarii.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

7.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

L.p.

Nazwa części zamówienia

(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)

.................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

2.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

3.

Zakres usługi jest zgodny z zakresem określonym w SIWZ oraz wszystkich jej załącznikach.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

Oferta została złożona na ....... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ......

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
3) ..................................................................................................
4) ..................................................................................................
5) ..................................................................................................
6) ..................................................................................................
................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

