
 1

                                     Załącznik nr 9 
 

 

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

 pełna nazwa i adres Wykonawcy 

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

nr telefonu 

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

nr telefonu komórkowego 

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

nr fax. 

…………………………………………………… 

Adres email 

OFERTA 
 

Ja, niżej podpisany …………………………………………...................................................... 

działając w imieniu1 ............................................................................................................. i na 

rzecz2 ............................................................................................................................................ 

z siedzibą ...................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w ............................................ pod numerem ...................................................... 

NIP ........................................ REGON /PESEL* ........................................................................  

numer rachunku bankowego ....................................................................................................... 

w banku: …................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na 
dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów 
niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie”,  
ZADANIE NR 3 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w 
Tarnowskich Górach i Radzionkowie, składam niniejszą ofertę: 
 
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za: 
cenę netto za przewóz dla przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras określonych w 
SIWZ za jeden miesiąc   ............................., ....zł  
(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

 
VAT ………………....... 
                                                
1 Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
2 Podać pełną nazwę firmy 
* niepotrzebne skreślić 
** należy wpisać nr zadania zgodnie z wykazem zamieszczonym w SIWZ 
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cenę brutto za przewóz dla przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras określonych w 
SIWZ za jeden miesiąc.................................., ... zł  
(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

 
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego 
zrealizowania w/g opisu podanego w SIWZ. 
Oferuję realizację zamówienia w okresie roku szkolnego 2013/2014. Zadanie  wykonam 
zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego określonymi w SIWZ w okresie od dnia 01.09.2013 
r do 27.06.2014 r. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 
 
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionych faktur za cykliczne comiesięczne wykonanie zamówienia. 

 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

1. ……………………………………………….. 
2.………………………………………………. 

3 ........................................................................ 
4 ......................................................................... 

5 ......................................................................... 
6 .........................................................................  

7 .......................................................................... 
 

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach     
Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ oraz przyjmuję załączone warunki umowy bez 
uwag. 
 

 
 

.............................. dnia .................                   ........................................................................ 
        (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 


