Zał cznik nr 3
………………………….......
nazwa wykonawcy

NIP………………………… REGON………………...

...........................................
ulica

…………………………...
kod pocztowy i miejscowo

………………………………….
tel.

………………………………….
fax

………………………………….
e-mail

OFERTA
W zwi zku z post powaniem prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „9 przewozów autokarowych w ramach akcji "Lato
w mie cie" na wycieczki turystyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzie y
pozostaj cej w domach w czasie wakacji letnich - ka dy wtorek po 2
autokary, ogółem do przejechania ok. 4000 km”,
znak sprawy:
ZP/341/15/2009:

I. Oferuj zrealizowanie niniejszego zamówienia na nast puj cych zasadach:

1. Cena za 1 km:
a. cena brutto za 1 km : …………………..…..zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
b. cena netto za 1 km ………………………....zł
(słownie……………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………),
c. podatek VAT za 1 km w wysoko ci: ………… % tj. ……………. zł
(słownie ………………………………………………………………)
2. Cena za 1 godzin postoju:
a. cena brutto za 1 godzin postoju: …………………..…..zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
b. cena netto za 1 godzin postoju: ………………………....zł
(słownie……………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………),
c. podatek VAT za 1 godzin postoju w wysoko ci: ………… % tj.
……………. zł
(słownie ……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………),
……………………………………………………………………………),
3. termin wykonania zamówienia oraz warunki płatno ci zgodnie z
zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w
tym we wzorze umowy).
II. O wiadczam e zapoznałem si ze Specyfikacj istotnych
zamówienia i nie wnosz do niej zastrze e oraz zdobyłem
informacje potrzebne do sporz dzenia oferty i wła ciwego
zamówienia (w tym zapoznałem si z dokumentacj opisuj c
zamówienia).

warunków
konieczne
wykonania
przedmiot

III. O wiadczam, e uwa am si za zwi zanego niniejsz ofert na czas
wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV. O wiadczam, e zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowi zuj si
w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wy ej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiaj cego.
V. O wiadczam, e wy ej wymieniona firma spełnia wszystkie warunki
okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zło yłem
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj ce spełnienie tych warunków.
VI. Zamierzam / nie zamierzam * korzysta z podwykonawców przy
realizacji zadania b d cego przedmiotem zamówienia w zakresie:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………

piecz imienna i podpis osób uprawnionych
do składania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy

………………………..dnia……………
(miejscowo )

*niepotrzebne skre li
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