Załącznik nr 1 do siwz
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie i Przedszkola „Złota

Rybka” w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 wraz
z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu”,
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu i na warunkach płatności
określonych w SIWZ stosując cenę za 1 kurs w wysokości ......................... zł (netto)
słownie złotych:....................................................,...................................
VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg obowiązującej stawki w
kwocie ………….................... zł (słownie: ............................................................................).
Łącznie kwota brutto (z VAT) za jeden kurs dowozu dzieci wynosi ........................... zł.
Łączna wartość zamówienia ...........................zł netto, ..................zł VAT, ................... zł
brutto (zgodnie z wyliczeniem 1950 kursów x stawka za 1 kurs)
2. Oświadczam, że w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów, autobus zastępczy
zostanie podstawiony w ciągu ……………. minut.
3. Oświadczam, że dysponuję następującymi autobusami:
a) ………… o liczbie miejsc siedzących ……….., rok produkcji: ………….
b) ………… o liczbie miejsc siedzących ……….., rok produkcji: ………….
c) ………… o liczbie miejsc siedzących ……….., rok produkcji: ………….
4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego.
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6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej
wskazanych części zamówienia:
Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
7. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
8. Oświadczam, że jestem małym/ średnim (właściwe podkreślić) przedsiębiorcą.
9. Oświadczam, że wybór mojej oferty (zaznaczyć a) lub b)):
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
(tzw. odwrotne obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania
podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.),
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw.
odwrotne obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku
VAT ze sprzedawcy na nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
(w przypadku wyboru wariantu b) należy do oferty załączyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj)
towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnejpodpis pełnomocnika wykonawców)
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