
Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: 
,,Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie 
i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:
CENA OFERTOWA BRUTTO
............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł)
VAT

............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł)
CENA OFERTOWA NETTO


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

W tym za cenę jednostkową 1 km: 

CENA OFERTOWA BRUTTO
............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł)
VAT

............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł)
CENA OFERTOWA NETTO


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

Powyższa  cena  powinna uwzględniać: wskaźnik inflacji, koszt paliwa i inne koszty niezbędne                     do właściwego przewozu uczniów rozbiciu na:
	koszt paliwa                                                 …………………... złotych

inne koszty + zysk                                        ………..…..……...złotych
ubezpieczenie przewozów  (NW + OC)      ……………...…… złotych

	Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………. , nie dłużej jednak niż do dnia …………………………… .

Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                      (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych                we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr ...... do niniejszej SIWZ.
Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres ……………. dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.
9.	Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
10.	Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………...............................................................
3) ……………………………………………...............................................................
4) ……………………………………………...............................................................
5) …………………………………………………………………………………………..

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)

