Zał. nr 1 do SIWZ
/pieczątka Wykonawcy/

Formularz ofertowy

Zamawiający: Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi transportowej pn. „DOWÓZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY BIECZ NA WARSZTATY
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ”
niżej podpisani, reprezentujący:
Nazwa Wykonawcy:........................................................................................
Adres Wykonawcy: .........................................................................................
Telefon:.. ................................ Fax: ………………………………………………………….
NIP: ........................................ REGON: ……………………………………………………………..
oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje
przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymogami określonymi w SIWZ:
- Część I* - cena netto za 1 km …………………. zł; słownie: ………………………………………………………. zł
cena brutto za 1 km (łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...,%): ...................... zł;
słownie: ……………………………………………………. zł
- Część II* - cena netto za 1 km …………………. zł; słownie: ………………………………………………………. zł
cena brutto za 1 km (łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...,%): ...................... zł;
słownie: ……………………………………………………. zł
*

niepotrzebne skreślić (w przypadku wyboru innej części zamówienia)

3. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
4. Oferta złożona została na .......... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ............
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego
przez
……………………………………………………
(niepotrzebne
skreślić).
(nazwa lidera)
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przy udziale Podwykonawcy.
Podwykonawcom
zamierzamy
zlecić
następujący
zakres
robót:
……………………………………………………………………….………………….., a pozostałe zakresy będziemy
wykonywać sami.
9. Nazwisko i imię…………………………………………………………………………….
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
………………………………………………………………………………..……………

Miejscowość i data: ……………………………………………

…………………………...
Pieczątka i podpis Wykonawcy
10. Wykaz załączników:

