
ZOW.341/01/08                                                                                                                                     

Przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń”
 

Załącznik nr 1   

................................................................. ………...................., dnia  .........................
(pieczątka firmy)

NIP …………………………………………….. Regon ……………………………………………

Tel……….……………………………………. Fax ………………………………………………..

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Dowóz uczniów do szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń”  oferujemy wykonanie usługi na 
następujących zasadach:
1. Cena (stawka kilometrowa)   netto  : ........................................................................ 
słownie :  ........................................................................................................................
   Cena (stawka kilometrowa)  brutto: .........................................................................
słownie : .........................................................................................................................
 Podatek VAT : ............................................................................................................. 
słownie : ......................................................................................................................... 
2. Kalkulacja ceny:

Lp. Kalkulacja ceny  (składniki ceny jednostkowej) * Koszt (w zł.)

1

2

3

4

5

...

...

Razem cena (stawka w zł za 1km) 
*Oferent określa te składniki ceny, które decydują o wielkości stawki kilometrowej z dokładnością  do drugiego miejsca 
po przecinku.  
3. Okres  realizacji:  od 1 września 2008 roku do 19 czerwca  2009 roku
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Akceptujemy postawione przez Zamawiającego warunki dotyczące terminu 
wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia,dokonaliśmy wizji w terenie i zapoznaliśmy się z trasami, którymi będą przewożone 
dzieci) 



7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków.  
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a/wykonanie (zakres rzeczowy)………………………………………………………………..
    …………………….....................……………………………………………………………
    ……………........………………………………….....………………………………………
b/wykonanie (zakres rzeczowy)………………………………………………………………..
   ………………………......................…………………………………………………………
   .……………………….............………………………………………………………………

Do oferty załączamy:

1. …………………………………………………………………………………..……………
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………………………………..
9. ………………………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………..………………………………..

 
          …………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

 


