
1 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 
  

Zamawiający 
Miasto Obrzycko 
ul. Rynek 19 
64-520 Obrzycko 

 
Wykonawca: 
 
………..........................................................................................…………………………………………………… 

(pełna nazwa / firma, adres) 

 
………..........................................................................................…………………………………………………… 

(w zależności od podmiotu: NIP lub PESEL) 

 
………..........................................................................................…………………………………………………… 

(w zależności od podmiotu: KRS lub CEiDG) 

 
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................................... 
 
Telefon ............................................................ Fax ...............................................................  
 
Poczta elektroniczna: .......................................................................……............................... 
 
Reprezentowany przez:   
 
......................................................................................................………………………………………………… 

 
……….............................................................................................………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko i podstawa do reprezentacji) 

 

 

O F E R T A 

 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Dowożenie uczniów  do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko oraz dowożenie 

uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach  wraz z zapewnieniem opieki 

w czasie przewozu w latach 2019 i 2020” 

 

 

1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia –zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto:  

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

 
słownie: ............................................................................................................................... 

 
zaoferowana cena brutto zawiera podatek VAT według stawki wynoszącej …......…… % w 

kwocie……………………………………………………………………………. 
 
słownie:……………………………………………………………………………… 
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2. Obliczenie ceny  zamówienia:  

 

Wyszczególnienie 

Cena za 
jeden 
dzień 
usługi 

Cena za 
2019r. 

Prognozowana 
ilość dni 180 

Cena za 
2020 r 

Prognozowana 
ilość dni 190 

Cena 
całkowita 
usługi za 

2019r. i 2020r.  

Cena netto     

Podatek VAT     

Cena brutto     

 

3. Oświadczam(y), że europejski standard emisji spalin pojazdów przeznaczonych do 

realizacji  zamówienia jest następujący: 
 

 

4. Oświadczam(y), że zamówienie zrealizujemy w dni nauki szkolnej w okresie od 01 
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

5. Oświadczam(y), że czas podstawienia autobusu zastępczego, w przypadku awarii 

autobusu podstawowego, będzie nie dłuższy niż .............. minut od chwili 

powiadomienia Wykonawcy o awarii. 
 

6. Termin płatności faktur – 14 dni licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu. 

 
O Ś W I A D C Z E N I A 

 
1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami SIWZ oraz w całości 

akceptuję(emy) jej treść. 
 

3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w 

miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 

4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia oraz podajemy firmy podwykonawców:  
 

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

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

Lp. Marka, typ i numer rejestracyjny Rok produkcji 
Standard emisji 

spalin 
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(należy podać części zamówienia oraz firmy podwykonawców) 
 

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 

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

 

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

Ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

Na ofertę składają się : 
 
1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ...................................................... 

 

 

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

            (miejscowość)                                                                                                    (podpis) 
 

 


