
Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

Pieczątka firmowa Wykonawcy       / miejscowość, data / 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa…………………………………………………………………………………………. 

Siedziba……………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu / faks……………………………………………………………………………… 

Nr NIP………………………………………………………………………………………….. 

Nr Regon………………………………………………………………………………………. 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 
składam niniejszą ofertę. 
 
 

2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za 

cenę: 

Cena wykonania zamówienia za 1 wzkm  netto:  …....…………… zł 

(słownie zł: ………………………………………………………….……..) 

Podatek ….% VAT ………………………………….……………….…. zł 

(słownie zł: ……………………………………………………….…….…) 

Cena wykonania zamówienia za 1 wzkm brutto: ………………… zł 

(słownie zł: ………………………………………………………………..) 

3. Jednocześnie proponuję: 

- 14 dniowy okres płatności 

4. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać 

- siłami własnymi /przy udziale podwykonawców, którzy wykonają n/w zakres usług *: 

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

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

 



5. Ponadto oświadczam, że: 

a) Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego w projekcie umowy termin płatności, tj.  do                 

14 dni kalendarzowych 

b) Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. 5  SIWZ. 

c) Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy oraz SIWZ  i nie 

wnoszę (wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń. 

d) W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

e) Wykonam usługę  zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami, 

normami i standardami. 

f) Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 Pzp 

oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające 

spełnianie tych warunków. 

g) Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp . 

Oświadczenie to obejmuje również w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 

art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

h) Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP  

i zgodnie  z treścią art.26 ust. 2d, Ustawy Pzp dołączam/y do oferty listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy 

i) Wadium w kwocie 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) zostało wniesione w 

dniu ………….…..        w formie: …………………………………………………………. 
 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej; 

Nazwisko, imię…………………………………………………………………………………. 

Stanowisko………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………………. 

zakres*: 

 do reprezentowania w postępowaniu 

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 

Integralną częścią niniejszej oferty są: 

1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
4. ........................................................................... 
5. ……………………………………………………… 

                                                           ___________________________________ 

       ( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

     do reprezentowania wykonawcy) 


