Załącznik nt ż

oFERTA
Nazwa frtmy:

Osoba upoważniona do reptezentacji 'lVykonawcy i podpisująca ofertę:

Adtes firmy:
Adtes do korespondencji (eżeli inny niż adtes siedziby):

tęlefonu:

Nt

.

Nr faxu:

..

,.....

Adtes e mai|

NrREGON:

.... Nr NIP:

Do: Gmina Tzebinia
Zespół Szkół w Trzebini
Os. Z\XM 21, Trzebini

7. ]a ńże1 podpisany

:]::::1]:::::::

ogłoszonego

,. ó;;i;

....,..... w nawiązaniu do

:i

:

w Biuletynie Zamówień PubLicznych dnia ...............

;";t,;;;

;;;Ji;;;"'-ł:ffilT'ffj;;:i

Pod numerem

opisu ptzedmiotu żamó§żienia

w Specyfikacji Istotnych 'lVarunków Zamówienia oraz Opisie ptzedmioh_r zamówienia za:

Lp,

stawka za

1

kilomett

Liczba kilomettów

Ryczałt
dzienny
btutto

przetatgu

I1ośćdni

lifl

zaw^rt:lrń

attośćptzewidywana

zamówienia
(co stanowi iloczyn

ryczałtu dzienaego

/brutto/ x ilośćdni)

Słownie wattośćoferty:

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

Podana ptzez nas cena zawieta wszelkie koszty związan e z rcaltzacląprzedmiotu zamówienia.

3.

Oświadczam. że;
a) zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną ptzez zamawiającego i nie wnoszę do nie1 żadnych
z^stlzęŻęń,

b)

akceptrrję wa,unki określone ptzez zanasńajlcego w srwz, w tym §/ szczególności dotyczące
Postanowień umolvy i w tazie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie
z załączonym do SIWZ wzotem w miejscu i terminie rr,yznaczo Ilyrl. pflęz Zana.wiającego;

c) gwamntuje

rcallzaclQ zamówienia w terminie wskazanym
do ..................,..)

ptzez Zamtwiającego

d) uzyskałem wszelkie niezbędne infotrnacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
4. Częśćzamówienia, któte j wykonanie 'Wykonawca zamietza pqgi§lzyi_€pd§rykqlaJrcpo
wypełniać, jeżeli nie dotyczy):

5.

6.
7.

(od

(nie

(Podwykonawca musi posiadać takie same licencje, zezwolenia i gody jakie posiada '§O'ykonawca)
Z w7jątkiem informacji i dokumentów z^warŁlch w ofetcie na stronach o nf........... niniejsza oferta
oraz wszystkie załączn7<l, do niej są jawne i nie zawietają informacji stanowiących tajemnicę
Ptz edsiębiorstwa w tozumieniu przepisów o z:walczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgod:lle z art. 8, ust.
3 ustawy PzP Wykonawca zobowiązany jest wylrazać, żę zastrzeżone infotmacje staflowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
UwaŹam stę zz zsłiązanego riniejszą ofertą przez okres 30 dni od upłylvu terminu składania ofett.
Korespondencję w sprawie ptzedmiotowego zamórvienia ptoszę kierolvać na:

Te]:.....,...,......
Frx: .......,......,.
e-mail:............,

8. w

przlpadku wyboru naszej ofeity, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie jako
rcprezęntacj^ wykonawcy (zgodnie z lr,pisem w li,ajowym Rejesttze sądowym/wpisem w centtalnej
ewidencji i informacji o działalnościgospodatczej/udzielonym pelnomocnictwem):
Imię i nazwisko:
............. - funkcja

nazwisko:
- funkcja
Ofettę niniejszą składam na
l{olejno ponumetowanych stronach,
10. Na potwierdzenie spełnienia urymagań do oferty dołączono:

9.

Imię i

ś-i.do-odpowiedzialności karnei oświadczam, że załączone do oferĘ dokumenty

stan pfawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

opisuią

Podpis o§oby uprawnionej do reprczcntxania l?ykonarvcy

