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Załącznik nr 1 do SIWZ 

.................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OFERTA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

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

Nazwa i siedziba zamawiającego 

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6; 44- 145 Pilchowice 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ........................ r. o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości 
przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp dotyczącego organizacji wycieczek edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. 
„Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, 
formularzem cenowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy za cenę brutto 
……………… zł. (słownie: …………………………… ……………………………… ………………) 
w tym podatek VAT w kwocie …………. zł. 
 
Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń.  
 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                          
w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. licząc 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert. 

2. Oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
(załącznik nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu                
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                   

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5. Oświadczamy na podstawie art. 44, że spełniamy wymagane warunki udziału w postępowaniu             

a w szczególności: 
5.1 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, 
5.2 dysponujemy potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia (posiadają odpowiednie uprawnienia), 
5.3 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

6. Do niniejszej oferty załączamy:  
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

3) …………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………… 
 

 

 

........................, dnia ................ r. 

................................................................ 
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy) 

 


