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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

-wzór -           
 
 

 

........................................      ……………………….. 
    /Nazwa i adres oferenta/          /miejscowość i data/  

Tel. ……………………………… 

Fax. …………………….……….. 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 

     Do  Gminy Lutocin 

     ul. Poniatowskiego 1 

     09-317 Lutocin 

 
 
 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na   
 

"Dowóz dzieci do szkół" 

 

1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

 
2.  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 
 
 Cena netto za 1 km - ......................... zł (słownie .......................................................................... zł) 

 Podatek VAT za 1 km-   ..................... zł (słownie.............................................................................zł) 

 Cena brutto za 1 km - ........................ zł (słownie ......................................................................... zł) 
  

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 03-09-2012 do 28-06-2013 roku ( w dniach nauki 

szkolnej). 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej przyjęte. 

6.  Wadium w wysokości ……............................. zł - zostało wniesione w formie  ..................................... 

  ............................................................................................................... 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o 

przedmiot zamówienia. 

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

zamówienia, tj. o wartości ................................ zł (słownie ..................................................................) 

 w formie ................................................................................... przed terminem podpisania umowy. 
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9. Podczas realizacji zamówienia*: 
− nie przewidujemy udziału podwykonawcy  

− przewidujemy powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia dotyczącej:  

………………………………………………………………………………….………………..………………… 

……………………………………………………………………………….………..…………………………… 

………………………………………………………………………….…………..……………………………… 

 
10. Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......           

do nr ........... . 

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Podpisane oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Pzp, 

2. Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej, 

3. Wykaz wykonanych usług zgodnie ze specyfikacją, 

4. Wykaz pojazdów zgodnie z SIWZ, 

5. Dowód wniesienia wadium, 

6. ............................................................................................................................................... 

7. ............................................................................................................................................... 

8. ............................................................................................................................................... 

9. ............................................................................................................................................... 

10. ............................................................................................................................................... 

 

 

 

Data: .................................. 
 

                                                          Podpis/podpisy: 
 
 

                                                             ( reprezentant/reprezentanci Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 


