Numer sprawy RG.271.9.2019

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy )

Zamawiający
Gmina Siemiatycze
9(
ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
FORMULARZ OFERTOWY
Ja/my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia) .
Adres*: ...............................................................................................................................
............
Kraj* ……………………………………
REGON*: …………………................
NIP*: ………………………………….
TEL.* .........…………................………
FAX*..........................................i adres e-mail*:……………………………………
na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE**
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Zakup biletów
miesięcznych do szkół podstawowych”
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena
netto
……………………….
zł
,
(słownie:
…………………………………………………………………………)
stawka podatku VAT ………………....................., cena brutto …....................... zł
(słownie:
………………………………………………….......................................................................
...................)
i obejmuje cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2.OŚWIADCZAMY, że czas podstawienia autobusu zastępczego wyniesie … minut .
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3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Istotnych Postanowienia Umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
7. OŚWIADCZAMY, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia …………………………………………………………… . **
Lp.
Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez
podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów
1.
OŚWIADCZAMY, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji
zamówienia. **
8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach w nich określonych.
10. SKŁADAMY ofertę na _________ stronach.
11. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Dokumenty, które nie zostały złożone wraz z ofertą, a które zamawiający może
uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp dostępne są:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________ dnia ___ ___ 2019 roku
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi
prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
** niepotrzebne skreślić

