
ZAŁACZNIK NR 1
Oznaczenie sprawy: ZSP-Ż/3400-1/2011

________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

________________________________________
________________________________________
(adres wykonawcy

________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w post powaniuę  prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Świadczenie usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
w roku szkolnym 2011/2012

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

CENA NETTO WARTOŚĆ  VAT CENA BRUTTO
ŁĄCZNIE ZA 1 dzień us ugił

Dodatkowe bezp atneł  kilometry w ramach podanej ceny miesi cznieę   -  …………. 
/s ownieł / ……………………………….

(cena brutto s ownieł :
...................................................................................................................................................)

2. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia w terminie: 01.09.2011 - 29.06.2012 w dni 
nauki szkolnej

O wiadczamyś ,  ze autobusy przeznaczone do wykonania zamówienia posiadają aktualne 
badania techniczne.
Oświadczamy, ze kierowcy autobusów przeznaczonych do wykonania zamówienia posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawa o transporcie drogowym.
O wiadczamyś ,  ze opiekunowie  uczniów doje d aj cychż ż ą  są osobami pe noletnimił  daj cymią  
r kojmię ę bezpiecznego dojazdu dzieci do szko ył .

Oświadczamy, że: 
• załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - 

ZA ACZNIKŁ  NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowi zujemyą  się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre lonychś  w nim warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cegoą ;

• uwa amyż  się za zwi zanychą  niniejszą ofertą przez okres 30  dni od daty sk adaniał  
ofert;

Podwykonawcy

• Zamierzamy powierzyć podwykonawcom nast puj ceę ą  cz cięś  zamówienia:



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

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

Pozostałe oświadczenia:

• zapoznali myś  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej za cznikamiłą  
dotycz cymią  przedmiotowego post powaniaę  i nie wnosimy do nich adnychż  
zastrze eż ń oraz zdobyli myś  wszelkie informacje niezb dneę  do przygotowania oferty;

• o wiadczamyś ,  ze nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotycz ceją  tego 
samego zamówienia;

Integralną cześć oferty stanowią:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
6. ................................................................................................
7. ................................................................................................
8. ................................................................................................
9. ................................................................................................

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko

_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upowa nionejż


