
 1 

                                             Załącznik Nr 1 do siwz 
.......................................................... 
/Pieczęć  firmowa wykonawcy/ 

     
   

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

                                                                                            /miejscowość i    data / 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
                                                                 
                                                                GMINNY ZESPÓŁ 
                                                                EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 
                                                                SZKÓŁ W SŁAWNIE 

                                            ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 31 
     26-332 Sławno 

 
 
 
Dane o Wykonawcy 
 

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
NIP ..........................................   REGON ................................................................... 
Nr telefonu ...........................................  Nr fax ....................................................... 

      Nr w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
…………………………………………………… 
 
FORMULARZ OFERTY PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Kierownika  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Sławnie przetarg w trybie przetarg nieograniczony na        
„ przewozy  uczniów do Szkół  Podstawowych i Gimnazjów  Gminy Sławno 
w roku szkolnym 2013/2014” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając 
jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 
postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
 
 
2. Oferujemy zrealizować następujące części zamówienia publicznego zgodnie  
z warunkami dokumentacji przetargowej. 
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Część I – TRASA NR I  
 
 
Cena za 1km wozokilometr 
 
Cena netto ............................................... 
 
Słownie / ........................................................................................................................... 
       
VAT ...............% tj. ........................................................... 
 
Słownie  /  .................................................................................................................... 
                   
cena brutto ................................................................... 
 
 
słownie  /  ........................................................................................................................ 
                   
 
Ogółem wartość netto trasy NR I .............................................................. 
Słownie /..................................................................................................  
Podatek  VAT  ............................................................................................ 
WARTOŚĆ  BRUTTO TRASY NR I   .......................................................... 
Słownie/ .................................................................................................. 
 
 
Część II – TRASA NR II 
 
 
Cena za 1 km wozokilometr 
 
 
Cena netto  ...................................................................  
 
Słownie  / ....................................................................................................................... 
                   
VAT ...............% tj. ........................................................... 
 
 
Słownie  /  ...................................................................................................................... 
                   
cena brutto ................................................................... 
 
słownie  /  ...................................................................................................................... 
 
Ogółem wartość netto trasy Nr II  ............................................................ 
Słownie/ ....................................................................................................  
Podatek VAT ............................................................................................. 
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WARTOŚĆ  BRUTTO TRASY NRII ............................................................. 
Słownie/ ..................................................................................................  
 
 
Część III – TRASA NR III 
 
 
Cena za 1 km wozokilometr 
 
 
Cena netto  ...................................................................  
 
Słownie  ............................................................................................................................ 
                   
VAT ...............% tj. ........................................................... 
 
 
Słownie   ........................................................................................................................... 
                   
 
cena brutto ................................................................... 
 
słownie    ........................................................................................................................... 
   
                 
 
Ogółem  wartość netto trasy Nr III ......................................................... 
Słownie ..................................................................................................  
Podatek VAT .......................................................................................... 
 
WARTOŚĆ BRUTTO TRASY NR III ......................................................... 
Słownie ...................................................................................................  
 
 
Lp. Trasa Stawka 

za 1km 
netto 

Stawka 
za 1 km 
brutto 

Ilość km 
dziennie 

Ilość dni 
nauki w 
roku 
szkolnym 

Cena 
netto 

VAT Cena 
brutto 

1 I   52 182    

2 II   92 182    

3 III   100 182    

     RAZEM    

 
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia 
łącznie z podatkiem VAT i jest niezmienna do zakończenia realizacji zadania. 
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3. Przedmiot  zamówienia będzie realizowany do: zakończenia roku szkolnego – nie 
później  niż do 30.06.2014 roku. 
 
4. Termin płatności  …….. dni od daty wystawienia faktury. 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   
uwzględniliśmy w cenie pełen zakres robót  i nie   wnosimy żadnych  zastrzeżeń i  
przyjmujemy warunki w nich  zawarte. 
 
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j. t. Dz. U. z 
2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn.  zm.). 
 
7. Oświadczam, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
8. Składam/y  niniejszą ofertę przetargową 
we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum 
( niepotrzebne skreślić) 
 
zarządzanego przez  ......................................................................................................... 
                                                  ( nazwa lidera) 
........................................................................................................................................... 
 
9. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku 
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
( konsorcja/ spółki cywilne) jest: 
imię i nazwisko ................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
tel/fax ............................................................................................................................... 
10. Potwierdzamy , iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 
samego postępowania. 
11. Nie  znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o 
zamówienie publiczne w rozumieniu art.24 Pzp. 
 
12. W przypadku przyznania nam zamówienia , zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.  
 
13. Oferta została złożona na  ……… stronach, kolejno ponumerowanych od nr….. do 
nr……… ( wraz z załącznikami). 
 
14. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały 
zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
15. Oświadczamy że  zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
16. Oświadczam/y że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
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17. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* 
 alternatywnie 
 zlecić podwykonawcom:* 
 
  ........................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................... 
 
 
 
 
   
       ......................................................... 
                        Pieczęci i podpisy  upoważnionych osób 
         do reprezentowania  wykonawcy 

 
Wykaz załączników załączonych do oferty: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić  
   
   

 
……………………………………………….. 

                                                                                                            Pieczęci i podpisy upoważnionych osób 
                                                                                             do reprezentowania wykonawcy 


