ZŃącznik nt ż

oFERTA
Nazwa firmy:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofert€:

Adtes

Frrmv:

Adtes do kotespondencji (eżeli inny nD adtes siedziby):

Nt

telefonu:

.

Nt

faxu:

Adtes e-mail:

NIREGON:

.... Nt NIP:

Do: Gmina Trz ebinia
szkoła podstawowa nt 8
w Trzebini

.......... w nawiązaniu do

7. Ja rńej podpisany
nieogtaniczonego na :

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

ogłoszonego w Biuletynie Zzmówień Publicznych dnia ..........,...,
składam niniejszą ofetę.

2.

Oferuję tealizaĄe zamówfeńa zgodtie

z

Pod numetem

wymogami opi§u pfzedmiotu zamówienia zawarqymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Z aoi'ósileńa otaz Opisie przedmiotu zamltńęnia

Częśćnr....,......, tJasa:

Lp.

§tawka za

1

przetafgu

za:

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

Liczba kilomettów

kilomett

Ryczałt
dzienny
lrrutto

Ilośćdni

Watośćptz ewidy,wana
zamówienia
(co stanowi iloczyn

ryczałtu dziennego
/brutto/ x ilośćdni)

Słownie wartośćofettv:

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

Podana przez nas cena zawieta wszelkie koszty związan

3,

Oświadczarn. że:

e

z rcż|laaąąp:zed{nlotu zamówienia.

a)
b)

c)

4.

d)

zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną prz ez ZanawiĄącego i nie wnoszę do niej żadnych
zasttzeŻeń;

akceptuje warunk określone ptzez Zamaitającego w SIWZ, §/ t}Tn w szczególności dotyczące
postanowień umowy iw razie,svybnnia mojej oferty zobowĘuje się do zawarcia umowy zgodnie
z załączonym do SI§7Z wzorem w miejscu i terminie wyznaczolym przęz Zamasiającego'

gwarantuje realizacjQ zamóv,ienia w tetminie wskazanyrn
d" .....................)

ptzez ZamasiĄącego

(od

uzyskałem wszelkie niezbędne infotmacje do przygotowania ofetty i wykonalja zanó.rńeńa.

Częśćzamówienia, któtej wykonanie Wykonawca zamierza poyictzyll_€gśbrykaaaveolq

(nie

wlpełniać, jeżeli nie dotyczy):

5.

(Podwykonawca musi posiadać takie same licencje, zezwolenia i gody jakie posiada Wykonawca)
Z wyjątkiem infotmacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nf........... niniejsza ofetta

oraz wszystkie zalączniki do ruej są jawne

i

nie zańerajĄ informacji sranowiących

tajemnicę

ptzedsiębiotstwa w tozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z att. 8, ust.
3 usta.rvy pzp wykonawca zobowiązarty jest wykazać, że żast!żeżor7ęinformacje stanowią tajemnicę

6.
7.

8.

ptzedsiębiors twa.
U,ważam się za zwięanego niniejszą ofertą przez oktes 30 dni od upływu tertninu składania ofert.
Korespondencję w sptawie przedmiotowego zamówienia ptoszę kietować na:

Adtes:.............
Osoba do kontaknr:,...................
TeL........,.......
Fax:................
e.ma.il: .............
W przypadku wybotu naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie jako
ręprezent^cil lWykonawcy Q,godńe z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym/wpisem w cenftalnej
ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej/udzielonym pełnomocnictwem):
........,.... - funkcja
Imię i

nazwisko:
Imię i nazwisko:

............. - funkcja
Kolejno ponumetowanych stronach.

Ofertę niniejszą składam na
10. Na potwietdzenie spełnienia wl,magań do ofetty dołączono:

9.

Podpis osoby upnwnionei do rcpreżentovania Wykonavcy

