FORMULARZ OFERTOWY
............................................
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1

Zamawiający:
Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224
tel. (13) 4308002 fax. (13) 4303194.

Strona www.gminadydnia.pl
E-mail: zosdydnia@poczta.onet.pl
Wykonawca:
Nazwa................................................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................................................
Nr telefonu/faks, e-mail ...................................................................................................................
Nr NIP ..............................................................................................................................................
Nr REGON…....................................................................................................................................
Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na
terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Szkoły Podstawowej w Dobrej (Gmina
Sanok)
w roku szkolnym 2018/2019.”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
Cena netto: ………….…….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia.
Cena netto …..... x podatek VAT (….%) = ….............. wartość brutto 1 biletu zł:
(słownie:...................................................................................................................................)
wartość brutto 1 biletu …………… x ….. uczniów x 10 miesięcy = ........................................... zł
(słownie:
..............................................................................................................................................)
Oświadczamy, że podstawienie pojazdu zastępczego nastąpi w czasie:
Do 20 minut
21 – 30 minut
31 – 40 minut
Powyżej 40 minut
Proszę o wstawienie znaku X w odpowiednim przedziale
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data .............................................

..................................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

1) Potwierdzamy, iż posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia oraz że
zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamówienia.
2) Potwierdzamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
3) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do od dnia 01.09.2018 r. do
dnia 30.06.2019 r.
4) Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia.
5) Termin płatności do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury
VAT za wykonaną usługę.

6) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
7) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………..….
………………………...........................................................................................................…..,
fax ……………………, e-mail:……………………………………..
8) Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:
………………………………………………………………………………..
tel. ……………………….., fax …………………………, e-mail:……………………………..
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ...................................................................................................................................,
2. ...................................................................................................................................,
3. ...................................................................................................................................,
4. ...................................................................................................................................,
5. ...................................................................................................................................,
6. ...................................................................................................................................,
7. ...................................................................................................................................,
8. ...................................................................................................................................,
9.

...................................................................................................................................,

10. ...............................................................................................................................................,
11. ...................................................................................................................................,
12. ...................................................................................................................................,
13. ...................................................................................................................................,
14. ...................................................................................................................................,
15. ................................................................................................................................................,
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - 1
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Data .............................................

..................................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

1 - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
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