GZOSiP /2019

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Nazwa i adres Wykonawcy

Nzaw i

Do: Gmina Jasienica - Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu
dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach
inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie
powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 569653-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

KRYTERIUM CENA :
Składamy ofertę na wykonanie w/w zadania
Cena naszej oferty za przewóz dzieci za 1 km X 550 km wynosi:
Cena netto ……………………..
Słownie …………………………
Vat %

…………………………

Cena brutto …………………….
Słownie …………………………

Cena za kilometr pomnożona przez orientacyjną 550 km trasy przejazdu dziennie

Cena oferty brutto :

KRYTERIUM TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY
 14 DNI TERMIN PŁATNOŚCI 20 PKT.
 30 DNI TERMIN PŁATNOŚCI 40 PKT.
Proszę zaznaczyć X przy wybranym terminie płatności

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty ,ponoszone przez zamawiającego w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
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1.

Termin wykonania zamówienia: Terminy realizacji

zamówienia od 02 września 2019 r. do

26 czerwca 2020 r. z wyłączeniem nieobecności dzieci i uczniów oraz dni wolnych zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego 2019/2020.

Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ
w tym we wzorze umowy. Zobowiązujemy się do realizacji umowy w terminie określonym w
SIWZ i w niniejszej ofercie.
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia
zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
w SIWZ z załącznikami. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przy udziale
podwykonawców * *niepotrzebne skreślić Podwykonawcom zostaną powierzone do
wykonania
następujące
zakresy
zamówienia: .................................................................................................................................
......................... .........
Podwykonawcą
będzie: ..........................................................................................................................................
....................... (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu- podwykonawcy)
Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny.
Cena oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r
o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia,
wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych i
art. 5 – 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Oświadczamy, że będziemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Wszelką
korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
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Oświadczamy Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Imię i
nazwisko:..................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................
......
Telefon....................................................................................Faks...............................................
..... Adres email:......................................................................................................................................
Dane do umowy:
a) Osoba(y), które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy Imię i nazwisko
stanowisko
b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy (w tym czynności
odbiorowe)
Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel/ fax/ e-mail
c)Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Nazwa
banku Adres Nr rachunku :
..........................................................................
data i podpis Wykonawcy

