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WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Sulików 

 ul. Dworcowa 5 

 59-975 Sulików 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i uczniów 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu: 

Tabela 1. Ceny biletów miesięcznych: 

Lp Rodzaj biletu Cena 
jednostkowa 
netto/brutto 

za bilet 

Szacunkowa 
ilość uczniów i 

dzieci 

Ilość 
kursów 

Ilość 
miesięcy 

Oferowana cena 
netto/brutto 
(kol. 3*4*6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bilet miesięczny na 
trasie 0-5 km 

 
182 x 

22,5 
 

2 Bilet miesięczny na 
trasie 5-10 km 

 
42 x 

22,5 
 

3. Bilet miesięczny na 
trasie 10-15 km 

 
7 x 

22,5 
 

4. 
Razem (suma wierszy od 1 do 3 w kolumnie 7) 

 

 

Tabela 2. Ceny biletów jednorazowych: 

Lp Rodzaj biletu Cena 
jednostkowa 
netto/brutto 

za bilet 

Szacunkowa 
ilość uczniów i 

dzieci 

Ilość 
kursów 

Ilość miesięcy Oferowana cena 
netto/brutto  

(kol. 3*4*5*6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bilet jednorazowy na 
trasie 0- 5km 

 

15 4 dni w 
miesiąc
u x 2 
kursy 

22,5 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



2. Bilet jednorazowy na 
trasie 5-10 km  

52 8 dni w 
miesiąc

u 
22,5 

 

3. Bilet jednorazowy na 
trasie 10-15 km  

12 8 dni w 
miesiąc

u 
22,5 

 

4. 
Bilet jednorazowy na 

trasie 0-5 km 
 

11 8 dni w 
miesiąc

u 
22,5 

 

5. 
Razem (suma wierszy od 1 do 4 w kolumnie 7) 

 

Oferowaną cenę z tabeli 1 wiersz 4 i tabeli 2 wiersz 5 naleŜy zsumować i wpisać 

poniŜej. 

Całkowity koszt przewozu uczniów i dzieci  na wszystkich trasach netto ……………………………….. 

zł. plus podatek VAT …………% ,co stanowi kwotę brutto……………………………………………………….……… zł 

(słownie: 

zł………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

2. Termin realizacji zamówienia : 15.04.2009r. – 30 czerwiec 2011r. 

3. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od dnia przedłoŜenia faktury VAT. 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), 

3. Wykaz samochodów i kierowców, którzy będą realizować zamówienie. 

………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………… 

(pieczątka i podpis oferenta lub upowaŜnionych osób) 

 

 

 


