Załączniknt 2

oFERTA
Nazwa fltmy:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofetę:

Adres frrmy:
Adtes do kotespondencji (eżeli inny niż adres siedziby):

telefonu:

Nr

.

Nt

faxu:

Adtes e-mail

NrREGON:

.... Nr N]P:

Do: Gmina Trzebinia

Zespół Szkół w Trzebini
Os. ZWM Zl,Ttzebillri

7. ]a niżej podpisany

::::T1,:::::::

ogłoszonego

.......... \ł,nawiązaniu do

,

::

w Biuleg.nie Zamówi.ęń Publicznych dnia ................................,,... Pod

realtzację zarrlósńenia zgodnie z wymogami opisu pzedmiotu zamóv.ienia
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie pzedmiotl zam6wtenia za:

Stawka za

nulneren-t

składam niniejszą ofertę.

2. Oferuję

Lp.

przetargu

1

Liczba kilomettów

kilomett

Ryczałt
dzienny

biutto

Ilośćdni

za,vatĘmi

rWartośćptewidy"wana

zamówienia
(co stanowi iloczyn

ryczałtu dziennego
/brutto/ x ilośćdni)

Podana pnez nas..,r" ,"-i.r^

3.

Ośrviadczam_ że:

a)

-rr.irł.k.r",, "*ja"^". , ,r^rrr^.1ąpr,.ń;," ;^;;*;;;

zapozlałem się z dokumentacją udostępnioną ptzez Zamaviającego i nie wnoszę do niej żadnych
zastlzęŻęń]

b)
c)

4.

akceptuję warunki określone puez ZamasńajLcęgo w SI\X/Z, §/ tym w szczególności dotyczące
Postanowień umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie
z załączonym do SIWZ wzotem rv mie jscu i terminie wy zn^czolym przez Zama,łłlającego;

gwarantuje rcalizacjĘ zamów,ienia w tertninie wskazanym przez Zamawiającego (od
do ...,................,)
d) uzyskałem wszelkie niezbędne infotmacje do puygotowania oferty i wykonania zamówienia.
Częśćzamówienia, któtej rłykonanie Wykonawca zamierza pqvięrzyć_€9śbryk9!a!&9!q (nie
wlpełniać, jeżeli nie dotyczy):

(Podwykonawca musi posiadać takie same licencje, zezwolenia i gody jakie posiada Wykonawca)
infotmacji i dokumentów zawartych w ofetcie na sfuofiach o nI........... niniejsza ofetta

5. Z wl'jatkiem

oraz wszystkie za\ączniń do niej są jawne

6,
7.

i nie

zawierają informacji stanowiącyclr tajemnicę

Przedsiębiorstwa w tozumieniu ptzepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjt. Zgodnte z ait. 8, u§t.
3 ustawy PzP Wykonawca zobowiązany jest u1,,kazać, żę zasftzężone infor:nacje stanowią tajemnicę
ptzedsiębiorstwa.
Uważam stę za z,łńęanego niniejszą ofettą przez okres 30 dni od upłl,wu tetminu składania ofert.
I(orespondencj€ w sprawie ptzedmiotowego zamó§/ienia ptoszę kierować na:
Osoba do kontaknr:
Tel: ......,.....,...,

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

Fax:,....,,......,..

e-mail:..,..........
przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie jako
teptezentaąa wykonawcy (zgodnie z wpisern w lłajowym Rejestze sądowym/rłpisem w centłalnej

8. w

9.

ewidencji i informacji o działalnościg ospodatczej fudzielonym pełnomocnictwem):
Imię i nazwisko:
...,....,.... funkcja
Imię i nazwisko:
...,.........-funkcja

Ofertę niniejszą składam na
l{olejno ponumerowanych stronach.
10. Na potwietdzenie spełnienia wymagań do ofetty dołączono:

swiadom odpowiedzialności karnei oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan ptawny i faĘczny, aktualny na dzi,ei złożeniąofetty (art. 297 k.k.)

Podpis osoby upnrvnioncj do rcprczentorvania wykonarvcy

il

