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                  FORMULARZ    OFERTOWY    
 
.............................................................. 
……………………………………………. 
...............................................................   
/ zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy / 
Nr telefonu / faksu …………………………………. 
NIP ………………………………………............ 
e-mail: ………………………………………………. 
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 
 

ogłoszonym przez  Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w  Krapkowicach 
 

1.Oferujemy wykonanie  zamówienia pn. 
 

 
„Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do prze dszkoli i 

uczniów do szkół” 
 

 
 w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną  
 
cenę brutto - .............................. zł  
 
słownie :...................................................................................................................... zł 
 
Cena została wyliczona w następujący sposób:  
 
- cena (stawka) za 1 km (brutto)  ......................... zł  x 200 km (dziennie) x 188 (dni) = 
 
  …………………………………..  zł.  
 
2.Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków   

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, a takŜe zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

 
3.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany   

w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni. 
 
4. Oświadczamy , Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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5. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować w okresie roku szkolnego 

2013/2014, począwszy od 02.09.2013 roku, do dnia 27.06.2014r. zgodnie z 
załączonym harmonogramem przewozów. 

 
6. Oświadczam, Ŝe zamówienie będę wykonywał za pomocą sił własnych / za 

pomocą podwykonawców *, którym zamierzam powierzyć wykonanie części 
zamówienia polegającej na: ………………………………………………………. 

 
   ………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Niniejsza oferta składa się z …........ stron począwszy od nr 1 do nr.............. 
 
8. Informuję, Ŝe nie nale Ŝę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2, pkt    

      5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r.  

      nr 113, poz. 759, nr161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228, z 2011r. nr 5, poz. 13,  

       nr 28, poz. 143, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769,  

       951, 1101,1271 i 1529) zwanej dalej „ustawą”.   

       Informuję, Ŝe naleŜę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2, pkt 5    

       ustawy i w załączniku nr …. do oferty składam listę podmiotów do niej  

       naleŜących. 

        

 * - niepotrzebne wykreślić 

 
 
Załącznikami do niniejszej  oferty są :  
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
...................................................................... ................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
.........................................................................................................  
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 
 
                .............................................................. 

/ podpis uprawnionego przedstawiciela                   
wykonawcy; pieczątka imienna / 

     
 

         
.....................................dnia.....................................  


