Zńącznik nr

2

oFERTA
Nazwa Frrmy:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisuiąca oferrę:

.. ..

. ..

... ...

Adres firmy:
Adtes do korespondencji (eżeli inny nż adres siedziby):

Nt

teleFonu:

,

_

--_

Nt

frxu:

Adres e-mail:

Nt

REGON:

.... Nt NIP:

Do; Gmina Ttzebinia
Szkoła Podstawowa nt
w

ogłoszonego

2.

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

w Biuletynie Zatnótńęń Publicznych dnia

im. Jana Pawła II

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

skladam niniejszą ofertę.

Ofetuję tedizaĄę zamówienia zgodńe

8

.......... w nawiązaniu do

L, Ja ńżej podpisany
nieogtaniczonego na :

Trzebini

z

wyrnogami opisu

prz

Pod numetem

edmiotu zamówięńa zawartlmi.

w SpecyFrkacji Istotnych Watunków Zamówienia oraz Opisie przedmiotu zamóyłięnia
Częśćnr..........., Lrasa:

Stawka za 1

ptzetatgu

za,.

...,...........

Liczba kilomettów

kilomett

RyczŃt

Wartość pzewidl.wana

dzienny
brutto

zamówienia
(co stanowi ilocżyn

ryczałtu dziennego

/brutto/ x ilośćclni)

Slownie wartość ofertv:

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

Podana przez nas cena zawieta wszęlkie koszty zsłięane z tealizaćląptzedmiotu zamówięnia,
Ośvriadczam. że:

3.

a)
b)

c)
4.
5.

6.
7.

d)

zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zama.rńĄącęo i nie vłroszę do niej źadnych
zasftzeżeń;

akceptuje watunki okteśloneprzez Zamawiającego w SIWZ, v/ tym §/ §zczególności dotyczące
postanowień umowy i w tazie wybnnia mojej oferty zobowią2uje się do zawarcia umowy zgodnie
z zał.ączonyn do Sr§7Z wzorem w miejscu i terminie wlznaczonym pżęz Zatnawialącego;

gwarantuje reŃzacj1 zamówienia
do

.....................)

tetminie wskazanym ptzez Zamawiającego

(od

uzyskałem wszelkie niezbędae informacje do ptzygotowania oferty i wykonania zamówięnia.

Częśćzamówienia. krórej wykonanie Wykonawca zamrerza ppsasrzll_lgelsryLonarvegm
wlpełniać, jeźeli nie dotyczy):

(nie

Podwykonawca musi posiadać takie same licencje, zezwolenia i gody jakie posiada Wykonawca)
Z wyją&iem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o flf........... niniejsza oferta
oraz wszystkie zalączni\< do niei są jawne i nie zańeraią informacji stanowiących tajemnicę
ptzedsiębiorstwa w rozumieniu ptzepisów o zwalczańw ńęuczciwej konkurencji. Zgodńe z fit. 8, ust.
3 ustawy Pzp Wykonawca zobowięany jest wykazać, że z^strzeżone informacje stanowią tajemnicę
pzedsiębiots twa.
Uważam się za związanego niniejsząofęttąptzęz oktes 30 dni od upływu tetminu składania ofert.
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia ptoszę kietować na:

Adtes:.............

Osoba do kontakru:

8.

w

Tel:................
Fax; ................
e-mail .............

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

W przlpadku wyboru naszej ofetą wskazujemy następuiące osoby do umieszczenia w umowie jako
teptezeltacja §fykonawcy (zgodnie z wpisem w Iłajowym Reiestrże Sądowym/wpisem w centtalnej
ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej/udzielonlrrn pełnomocnictwem):

nazwisko:
nazwisko:

..........,.. - funkcja
.....,.....,. - funkcja
9. Ofettę niniejszą składam na
Kolejno ponumerowanych stronach.
10. Na potwierdzenie spełnienia wymagń do oferty dołączono:
Imię i
Imię i

lodpis osoby uprawnionei do reprezentowania Wytonawcy

