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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

....................................., dnia ................ roku 
( miejscowość ) 

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

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

 ....................................... 
 (nazwa i adres firmy – wykonawcy) 

       Tel. …………………… 

       Fax …………………… 

       e-mail ………………                                                            

                                                              Gmina Pępowo 

                                                         ul. Stanisławy Nadstawek 6 

                                                         63-830 Pępowo 
 

O F E R T A 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dowożenie uczniów do szkół: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 

Skoraszewicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie”   

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za 

łączne wynagrodzenie w wysokości netto .................................. zł, plus obowiązujący 

podatek VAT w wysokości .......... %, co stanowi kwotę ................................... zł. 

Wynagrodzenie brutto wynosi .................................... zł, słownie 

................................................................................................................................. zł. 

 

2.  Proponowane warunki płatności za wykonanie zadania i terminy płatności: 

 - zapłata faktur nastąpi w terminie      

         7 dni 
       14 dni 
       30 dni 

 

licząc od daty jej doręczenia * 
 

*
obowiązkowo należy dokonać wyboru tylko jednego z wyżej wymienionych terminów 

 

 

3. Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia usług dowozu uczniów  

 do szkół: podstawowej i/lub gimnazjum przez co najmniej 1 rok szkolny                      

 lub kalendarzowy: 

 

       tak 
       nie* 
    
*
obowiązkowo należy dokonać wyboru tylko jednego z wyżej wymienionych kryteriów 

oraz załączyć do oferty referencje bądź inne dokumenty potwierdzające wykonanie 

usługi lub jej wykonywanie w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
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4. Zadanie objęte przetargiem zostanie zrealizowane w terminie do .................................. 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

7. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w 

miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam, że częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem zamierzam 

wykonać z udziałem podwykonawców.  Wobec powyższego w tabeli podaję firmę i 

zakres powierzony podwykonawcy: 

 

Lp. FIRMA (NAZWA) PODWYKONAWCY  
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 

   

   

 

(nie wypełnienie tabeli będzie traktowane jako nie korzystanie z usług podwykonawców) 

 

9. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane.  

 

10.  Nasze konto bankowe: ........................................................................................ 

 

11. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?
1
 

      
  TAK 

       NIE 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 1) .......................................................................... 

 2) .......................................................................... 

 3) .......................................................................... 

 4) .......................................................................... 

 5) .......................................................................... 

   

 

 

 

 

 ............................................................. 
  (podpis osoby uprawnionej) 
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1.
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są 

wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. 


