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Załącznik nr 1 do SIWZ 
   
 .............................................. 
      pieczęć  firmowa  wykonawcy i nr tel./ fax 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
Siedziba ............................................................................................................................................... 
Telefon ................................................................................................................................................. 
Faks ..................................................................................................................................................... 
e-mail ………………………………….............................................................................................. 
Regon ................................................................................................................................................... 
NIP ....................................................................................................................................................... 
KRS…………...................................................................................................................................... 
Nr  konta bankowego ........................................................................................................................ 

 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski 
      do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021” 

 
 I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) w zgodności z załącznikiem nr 7 do SIWZ za cenę**: 
 
Cena ofertowa netto wynosi ...................... zł + podatek VAT .......% w kwocie ......................... zł 

Cena ofertowa brutto wynosi ...................................... zł** 

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

Wykaz cen  jednostkowo - ryczałtowych za 1 wozokilometr : 

1)  TRASA NR I -  Chełm Śląski – Tychy * 

..................... PLN (słownie: .......................................................................... PLN) 

plus należny podatek ………% VAT w wysokości ....................... PLN, 

łącznie cenę brutto:  ......................... PLN 

(słownie: ............................................................................... PLN) 

 

Cena za 
1wozokilometr 

trasa Przewidywana 
ilość km/ dzień 

Przewidywana  
liczba dni 

Cena ofertowa 
netto 

( kolumna nr 
1x 3 x 4) 

Vat Cena ofertowa 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

 I 95 190    

RAZEM    
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2)  TRASA NR II - Chełm Śląski – Mysłowice – Jaworzno – Katowice* 

..................... PLN (słownie: .......................................................................... PLN) 

plus należny podatek ………%VAT w wysokości ....................... PLN, 

łącznie cenę brutto:  ......................... PLN 

(słownie: ............................................................................... PLN) 

 

Cena za 
1wozokilometr 

trasa Przewidywana 
ilość km/ dzień 

Liczba dni Cena ofertowa 
netto 

( kolumna nr  
1 x 3 x 4) 

Vat Cena ofertowa 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

 II 85 170    

RAZEM    

 

 

II. Termin płatności faktur: 
Oferuję termin płatności faktur 14 / 21 / 30 dni* 
 
III. Zobowiązuję się do podstawienia samochodu zastępczego w czasie: 
do 60 min / powyżej 60 min.* 
 
IV. Oświadczamy, że: 

a) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
b) Akceptujemy istotne postanowienia stron, które są zawarte w „wzorze umowy”. 
c) Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 
d) Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni. 
e) W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

f) W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wszystkie koszty zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania umowy. 

g) Zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w 
wyznaczonym przez niego  terminie. 

 
                  h) Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie/z podwykonawcami*. 

Następujące części zamówienia zrealizujemy z pomocą podwykonawców: 
a) ……………………………………………………………………… 
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b) …............................................................................ 

c) udział  procentowy w realizacji całości zamówienia: …........................................ 

                  i) Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej 
Oferty. 
            j)  Realizując przedmiotowe zamówienie będziemy w pełnym zakresie przestrzegać 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,   str. 1 z późn. zm.), zwanego RODO 

 
 
VI. Informacja: Czy Wykonawca składający ofertę należy do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. TAK/NIE * 
   
 
*niepotrzebne skreślić 
** Wartość wynika z sumy cen ofertowych określonych  w pkt. ! Ppkt 1 i 2 niniejszego formularza ofertowego. 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

....................................................                                    …….............................................................. 
                            ( miejsce  i  data )                   ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 
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