
Załącznik Nr 3 
do SIWZ

z dnia 27.11.2015 r.
…............................................

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

Numer telefonu / fax ………….........

Strona internetowa .............................

NUMER REGON ...........................

NUMER NIP ........................

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

OFERTA

w przetargu nieograniczonym

Nawiązując  do  przedmiotu  zamówienia  na  zadanie:  „Świadczenie  usług  w  zakresie  dowozu  i  odwozu  uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół”

My niżej podpisani

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

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

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

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

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

(nazwa (firma)dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podanym  SIWZ.

2.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się  z SIWZ i uznajemy się  za związanych określonymi w niej postanowieniami i

zasadami postępowania.

3. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

cena netto wartości zamówienia………………...........…+ VAT………%  daje cenę

brutto: ……………………….……………………..  zł.

słownie: ………………………………………………………………………………………….

4.Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w okresie

od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.

5.Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego uwzględnione w SIWZ i w wzorach umów.

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.

7.Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami  / przy udziale podwykonawców.*
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8.Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach o numerach od ........ do ........ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione. 

Uzasadnienie objęcia w/w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz dołączonymi do niego załącznikami tj.

Załącznik nr 1 – Wykaz tras dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

Załącznik  nr  2  – Wykaz  przystanków,  z których  będzie  następował  przewóz uczniów zamieszkałych  poza terenem

Gminy Bedlno przewożonych do szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na teranie Gminy Bedlno

Załącznik nr 3 –  Wzór oferty

Załącznik  nr  4  –   Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  określonych  w  art.  22,  ust.1  ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych. 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.

24, ust. 1 i 2 pkt 1 - 4.  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 24, ust. 2, pkt 5 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji projektu umowy.

Załącznik nr 8 – Informacja o pracownikach zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych usług, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług.

Załącznik nr 10 – Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Bedlno do

szkół

Załącznik nr 11 – Wzór umowy dzierżawy dla trzech autobusów i miejsc postojowych dla tych autobusów.

Załącznik nr 12 –  Wykaz udokumentowanego taboru  będącego w dyspozycji Oferenta.

10.Oświadczam, iż akceptuję i zobowiązuję się świadczyć usługę zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz 

dołączonymi do niego załącznikami.

11.Oświadczam, że niniejsza oferta została przygotowana na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

12.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...… stronach

13. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

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

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

(podać adres)

14. Uwagi: …......................................................................................................................................

...................................dnia ............2015 r.

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

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

*niepotrzebne skreślić
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