
  Zał. Nr 2 do SIWZ  I-IV/341/7/2010 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: -   

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

Strona internetowa:  ....................................   

Numer telefonu:  .....................................   

Numer faksu:   .....................................  

Numer REGON:  ………………………. 

Numer NIP:   ……………………….  

 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Nowe Brzesko 
ul. Krakowska 44 
32-120 Nowe Brzesko 
 
Przedmiot Zamówienia:  
Dowóz i odwóz dzieci szkolnych  dla Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania 

 Zadanie I Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci  szkolnych do szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Nowym Brzesku 

Wykonam zadanie w formie dowozu zorganizowanego / biletów miesięcznych*  

Cena ofertowa  netto.............................. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................... zł) 
Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto………………….. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................................. zł) 
*niepotrzebne skreślić 
Cena ofertowa  netto.............................. zł za całość zadania 
(Słownie:...................................................................................................................zł) 
Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł za całość zadania 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto ……………………………….zł za całość zadania 
(Słownie:............................................................................................................ zł) 
 
Zadanie II Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci  szkolnych do szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Sierosławicach 

Wykonam zadanie w formie dowozu zorganizowanego / biletów miesięcznych*  

Cena ofertowa  netto.............................. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................... zł) 



Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto………………….. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................................. zł) 
*niepotrzebne skreślić 
Cena ofertowa  netto.............................. zł za całość zadania 
(Słownie:...................................................................................................................zł) 
Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł za całość zadania 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto ……………………………….zł za całość zadania 
(Słownie:............................................................................................................ zł) 
 
Zadanie III  Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci  szkolnych do szkoły 
podstawowej w Mniszowie i jako przedłuŜenie trasy ( po przywiezieniu uczniów do 
Mniszowa) przywóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku. 
 

Wykonam zadanie w formie dowozu zorganizowanego / biletów miesięcznych*  

Cena ofertowa  netto.............................. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................... zł) 
Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto………………….. zł za jeden dzień 
(Słownie:.................................................................................................................. zł) 
*niepotrzebne skreślić 
Cena ofertowa  netto.............................. zł za całość zadania 
(Słownie:...................................................................................................................zł) 
Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł za całość zadania 
Cena ofertowa  na całość zadania  brutto ……………………………….zł za całość zadania 
(Słownie:............................................................................................................ zł) 
 
Miesięczny koszt dzierŜawy autobusu: 
Cena netto: ……………………zł ( słownie: ......................................……………………zł.), 
stawka podatku VAT ………%, wartość podatku VAT ……….................................…..zł. 
Cena brutto: : ……………………zł ( słownie: ......................................………....………zł.), 
 
Łączna cena netto za dowóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 
………………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………………… zł) 
Stawka pod. VAT ………….%, wartość …………………….. zł za wszystkie zadania 
Łączna cena brutto za dowóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 
………………………………….. zł 
(słownie:………………………………………………………………………….. zł) 
 
(Łączna cena powinna być wyliczona wg. poniŜszego wyjaśnienia): 
 
WYJAŚNIENIE: 
Oferta cenowa = (miesięczny koszt dowozu uczniów brutto – miesięczny koszt dzierŜawy 
autobusu brutto) 
 
Oświadczam, Ŝe : 
 Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia: 01.09.2010 do dnia 24.06.2011 
Termin płatności:  30 dni 



  

Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy):  od chwili podpisania  umowy 10 miesięcy  

Reklamacje będą załatwiane w terminie natychmiastowym 

- sposób zgłaszania problemów telefonicznie  

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, nie wnosimy Ŝadnych 
zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
_____________________________        
Imiona i nazwiska osób         



uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy 
 


