
Załącznik Nr 7   
 

 

......................................... 

pełna nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................. 

nr telefonu 

.............................................. 

nr fax. 

…………………………… 

adres e-mail 

 

OFERTA 

 

Ja, niżej podpisany …........................................................................................ działając w 

imieniu.........................................................i na rzecz................................................................ 

z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ 

pod numerem …….………….................................. NIP ......................................... REGON 

.......................................... 

numer rachunku bankowego .................................................................................................... 

w banku: .................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów do szkół na 

terenie Gminy Czernice Borowe w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015. 2015/2016 

składam niniejszą ofertę: 

 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :  

Cena ofertowa  netto.............................. zł za jeden bilet miesięczny 

(Słownie:.......................................................... zł....................................................................  

……………………………………………………………………………………) 

Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł 

Cena ofertowa  brutto…………………………… zł za jeden bilet miesięczny 

(Słownie:.............................................................................. 

……………………………………………………………………………………) 

 

Cena ofertowa  netto.............................. zł za całość zadania 

(Słownie:.......................................................... zł....................................................................  

……………………………………………………………………………………) 



Stawka pod. VAT......%, wartość …………………….. zł za całość zadania 

Cena ofertowa brutto………………………….zł. za całość zadania   

(Słownie:.............................................................................. 

……………………………………………………………………………………) 

 

Oświadczam, że : 
 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia: 01.09.2013 do  27.06.2014, od  

01.09.2014 do 26.06.2015 oraz od 01.09.2015 do 24.06.2016 
 
Termin płatności: 30 dni 

  

Okres gwarancji (wyrażony 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, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Dokumenty 

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

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

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

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

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

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

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

 

Niżej 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 

 

 



 

 


