
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ 

            

 

Formularz ofertowy 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Usługa dowozu dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze  

do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce   

w okresie  od  3 września 2018r. do 21 czerwca  2019r.   

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa………………………………………………………………………………………… 

Siedziba……………………………………………………………………………………… 

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

Nr NIP……………………………………………………………………………………… 

Nr REGON…………………………………………………………………………………… 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 

Ul. Ostrowska 8 

63-460 Nowe Skalmierzyce 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze  

do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce   w okresie  od  

 3 września 2018r. do 21 czerwca  2019r.   

 

 

 

Zadanie 1- Trasa nr 1 

 

cena brutto jednego wozokilometra………………………………… zł 

(słownie:……………………………………………………………. ) 

Termin płatności …………………………………………………………….…..dni 

 

Zadanie 2 - Trasa nr 2 

 

cena brutto jednego wozokilometra………………………………… zł 

(słownie:……………………………………………………………. ) 

Termin płatności …………………………………………………………….…..dni 

 

 

 



 

 

 

 

1. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert. 

5. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 

podpisania umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Oświadczam, 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**, 

 

**  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 

wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczeni a np. przez jego 

wykreślenie) 

 

 

 

…………………………………………………. 

Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania  
 
 

 

 
 

 

 

 


