Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: GZ.341.2.2020

OFERTA
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych”
I. DANE WYKONAWCY.
1. Nazwa: ……...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres: ..........................................................................................................................................................
NIP ………………………………………………………………….. Regon ……………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………/ faksu ………………………………… / e-mail ………………………………………………
3. Osoby reprezentujące:
3.1.......................................................................... stanowisko ...............................................................
3.2.......................................................................... stanowisko ...............................................................
4. Konto bankowe Wykonawcy: ......................................................................................................................
5. Wykonawca jest: małym lub średnim przedsiębiorcą1

tak/nie *

II. OFERTA.
1. W odpowiedzi na ogłoszenie składamy ofertę na wykonanie wymienionego w tytule
publicznego za kwotę:

zamówienia

CENA RYCZAŁTOWA MIESIĘCZNA BRUTTO - średniomiesięczny koszt wykonania usługi (z wyłączeniem przerw
feryjnych i przerwy wakacyjnej) zaproponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia:
netto: ………………. zł
podatek VAT w wysokości …………………..zł.
brutto: ………………..zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………………
Oferowana ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych: ……………………………………. km.
2. Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 22.12.2021 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi SIWZ oraz
z wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

1

Małe lub średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR
1

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy realizować sami / z udziałem podwykonawców*. Część
zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:

Lp.

Część zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1
2
3
4
5
6

10. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić / nie będzie prowadzić* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego2.
Zastrzeżenia Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Załączniki do oferty:
1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 6 SIWZ.

..........................................................
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

............................................ dnia .....................................
(miejscowość)

*Niepotrzebne skreślić.
Oświadczenie dotyczy tzw. odwróconego obciążenia (odwrócony VAT) polegającego na tym, że to Zamawiający a nie Wykonawca
jest zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku od nabywanych towarów. Jeżeli Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty
prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, wskazuje w ofercie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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