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/wzór/                                                                    
  /Załącznik nr 5 do SIWZ/ 

 
 
 
 

O F E R T A 
 
 
Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców):         
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................  
    
                                                             
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług nt.: 
„Dowo żenie uczniów do szkół: Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w 
Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w P ępowie w roku bud żetowym 2014” 
Oferujemy wykonanie usług objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
za cenę jednostkow ą z podatkiem VAT za 1 km: 
 
  ..................................................................................................................................zł. 
w tym obowiązujący podatek VAT .......%  
 
całość zamówienia za cen ę brutto ł ącznie z podatkiem VAT : 
 
 ...................................................................................................................................zł  
  
słownie: .......................................... ..........................................................................zł.  
 
Kwota powyższa wynika z załączonej do oferty kalkulacji szczegółowej.  
 
 
2. Proponowane warunki płatności za wykonanie zadania i terminy płatności (zgodnie 

ze wzorem umowy -  zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty jej 
doręczenia, na podstawie faktycznie realizowanych w danym miesiącu ilości kilometrów) : 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

3. Zadanie objęte przetargiem zrealizujemy w terminie ............................................. 
 

4. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.  
 

5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i nie wnosimy uwag do opisu 
przedmiotu zamówienia. 
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6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty 

wskazanego w SIWZ tj. przez okres …….. dni od upływu terminu składania ofert.  
 

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 
8. Oświadczamy, że za pomocą podwykonawców wykonamy następujący zakres 

rzeczowy robót objętych przetargiem: 
 
................................................................................................................................. 
 
9. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ  akceptujemy 
bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. 

 
10.Oferta nasza została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr ...... do nr ..... 

 
11.Niniejszym informujemy, że informacje na stronach od nr...... do nr .......stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane./Wykonawca 
wypełnia ten punk jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeżeli nie zastrzega, to nie wypełnia 
tego punktu/ 
 
12.Nasze konto bankowe: ........................................................................................ 

 
13. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest:............................................. 
tel. ................................................................................................................................. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

Podpisano 
 
 
 

………………..…………………………………… 
(data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do składania 

     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 


