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Nazwa i siedziba zamawiaiacego:
Gm inny Zal<ład Komunalny

Dąbrówka Wielka
ul. Kościelna 6/8
95-100 Zgieru

FORMULARZ OFERTY

OdPowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie przetargu
nieograniczonego na zńanie: rrDowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grotnikach w roku szkolnym 2020t2l2t", oferujemy wykónanie zamówieniazacęnę:

Trasa: ,, Jedlicze A (ul. Długa - budynek świetlicy) - Jedlicze B (ul. Letniskowa,
Rekrearyjna) - Jedlicze A (ul. Aleksandrowska) - Grotniki (szkoła)''

WAROŚC NETTO .....

słownie złoĘch

Podatek VAT ,....

słownie złoĘch...

WARTOŚC BRUTTO

.zł

....zŁ

słownie złoĘch
..ń

J



- 1. Oferuiemy termin płatności faktury VAT ..........._..-..-..dnr.
(powyższy termin wykonawca okeśla w przedziale do 30 dni)

ż. Oświadczamy, że:
- cena zawięrawszystkie koszĘ wykonania zamówienią jakie ponosi zamawiający

w przypadku wyboru naszej ofeĘ,
_ zamówienie wykonamy w terminie od 01 września ż020 r. do 25 czerwca2U2l r.,

- udzielamy gwarancji co do jakości przedmiotu zamówieniana czas trwania umowy
otaz zapewniamy pojazd zastępczy w przypadku awarii pojazdu podstawowego,

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, akceptujemy wzór
umowy i zobowiryujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach określonych przęzzamawiającego w SIWZ,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
- oświadczamy, ze jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upł5łłem terminu składania ofert .

1. Oświadczamy, ze usfugę wykonamy sprawnymi technicznie pojazdami
zapewniającymi przewózuczniów w liczbie wskazanej w §5 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że cŃośó zamówienia wykonamy własnymi stłami/zamieruamy
powierzyó podwykonawcom wykonanie następuj ących części zamówienia* (naleĘ
wskazaó zakres pr zew idziany do r ealizacji przez p odwykonawców) :

* - niepotrzebne skreślić - dotyczy pkt. 4

4. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe zńączniki przygotowane zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wymagane dokumenty
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8)

9)

zastrzeżenie wvkonawcv:

Oświadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiqce tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o nłalczaniu nieuczciwej lankurencji.
Informacje takie znajdujq się w dokumentach:

podpisano:

/miejsce/

/imię i nazwisko, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

w dokumentach Ęestrowych lub
we właściwym upoważnieniu/

* niepotrzebne skręślić,, w miejscach nie wypełnianych
przez Wykonawcę dot. części zamówienia, naleĄ wpisać ,,nie doĘczy"
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