
IB.271.06.2015             Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
Dane dotycz ące wykonawcy  
 
Nazwa wykonawcy:  ……………………………………………………………………… 

    ….…………………………………………………………………… 
 
Siedziba wykonawcy:.……………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………. 

 
Adres korespondencyjny:………………………………………………………………… 

        ……………….………………………………………………… 

 
Adres poczty elektronicznej:  …………………………………….   

Adres strony internetowej:  …………………………………….   

Numer telefonu:   …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:   ……………………………………. 

Numer NIP:    …………………………………….  

Nazwa banku I nr rachunku, na który zostaną przelane wynagrodzenia: 

 
       …………………………………………………………………………… 
 
Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 

Gmina Jemielnica 
Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czas ie przejazdu do szkół 
specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.”,  numer sprawy: IB.271.06.2015, 
składamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę: 

 
 
 



Cena netto (bez podatku VAT) - całość zadania (188 dni x 120 km x cena 1 km) 

 zł 

Cena netto słownie: 
 
 

VAT 8% 
 

Cena brutto (z podatkiem VAT) - całość zadania (188 dni x 120 km x cena 1 km) 

 zł 

Cena brutto słownie: 
 
 

Oferowana cena  brutto zawierają naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki w tym podatek 
VAT. 
 
 
z uwzględnieniem poniższej ceny jednostkowych netto za 1 km: 
 

Cena netto (bez podatku VAT) / 1 km 

 zł 

Cena netto słownie: 
 
 

 
 
 

 
Oświadczenie dotycz ące postanowie ń specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  

 
1. Oświadczam, że zadanie zostanie wykonane w terminie od 01.09.2015r. do 

24.06.2016r.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 



5. Oświadczam, że akceptuję termin zapłaty faktur wynoszący 14 dni licząc od 

daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

 

 
 
Zastrze żenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacja na powierzenia cz ęści zamówienia podwykonawcom: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków do oferty załączam:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                           imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                           do reprezentowania Wykonawcy] 


