Formularz ofertowy

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BĄCZALU DOLNYM
BĄCZAL DOLNY 101, 38-242 SKOŁYSZYN
tel. /fax 13 4493032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl
Oznaczenie sprawy: ZSPBD 77/2014

Formularz OFERTOWY –
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/

Adres/y/ Wykonawcy/ów/

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:

Ja /my/ niżej podpisany/i/ odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
obejmujące świadczenie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu
Dolnym - zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu oferuję/-my/ wykonanie usługi
będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:
Łączna wartość oferty brutto wynosi : ....................................................................................zł
słownie zł
:........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
w tym Podatek VAT .............................. % ..............................................................................zł
Termin realizacji zadania: od 01.09.2014 r. do końca roku szkolnego, tj. 26.06.2015 r.

Płatność za wykonaną usługę – co miesiąc, po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do
30 dni po przedłożeniu faktury .

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
1. Zapoznałem/liśmy/ się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
2. Dysponuję odpowiednimi pojazdami w ilości zapewniającej prawidłową realizację zamówienia
(odpowiednią ilość miejsc siedzących), które są przystosowane do przewozu dzieci, pojazdy są
sprawne technicznie i posiadają aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia będą
utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów;
3. Posiadam aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
4. W przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
5. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów gwarantujemy ich dowóz po cenach
zagwarantowanych w ofercie;
6. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]*,
7. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać
................................................................................. .....................................................................................
/nazwa i adres podwykonawcy/

/zakres powierzonych prac/

.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ...................................................................................
8.
Do oferty dołączamy następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

13. Podpis/y/:

L.p.

Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/

Nazwisko i imię osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy/ów/

Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów/

Miejscowość i data

