
Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarz ąd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ......................................... podejmujemy 
się wykonania zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu 
Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu” 
 
za całkowitą cenę ofertową brutto ………………………….. 

(słownie:.....................................................................................................................................................

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

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który 

na datę złożenia oferty wynosi: ………. %, tj.  …………………. zł 

(słownie:.....................................................................................................................................................

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

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z 

załącznikami) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty, znane nam są warunki wykonania usługi. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywani dowozów uczniów do szkół, 

zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi.  

3. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert tj. do dnia …………………... 

4. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* 

wymienionym w załączniku Nr ...... 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Termin wykonania zadania deklarujemy w terminie od………………. do……………… 

7. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa a art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) zostały załączone do oferty. 

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 



Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 

podmiotom innym niż Zamawiający. 

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy */Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 
 

*/ niepotrzebne skreślić 
 
10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie 

posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres……………………………………………………………………………………………………………

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

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

tel/faks: 

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

12. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ………………………………………………………. 

 
 
 

...................................      ....................................        ………………………………….                                    
Miejscowość,  data  Pieczęć firmowa wykonawcy        /podpis i pieczęć upełnomocnionego 
                                                                                                                       przedstawiciela  Wykonawcy/                     

 
 


