Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………….

……………………………………….
/ miejscowość i data/

……………………………………….
/ nazwa i adres wykonawcy/

OFERTA CENOWA
Ja, niżej podpisany ……................................................................................................ działając
w imieniu i na rzecz
…..…………….................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
„Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla
Gminy Kołbaskowo”

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
1. Oferuję wykonanie w/w zadania stosując niżej wymienioną cenę za 1 wozokilometr
………..brutto.
słownie: …………………………………………………………………………………… .
2. Oświadczamy, że ceny biletów będą wynosiły:
1) Cena biletu jednorazowego na najkrótszym odcinku trasy (między miejscowościami)
………………………….……….zł. brutto,
2) Cena biletu jednorazowego na najdłuższym odcinku trasy (np. za całą najdłuższą trasę)
………………………………..…zł. brutto,
3) Cena biletu miesięcznego na najkrótszym odcinku trasy (między miejscowościami)
…………………….……………..zł. brutto,
4) Cena biletu miesięcznego na najdłuższym odcinku trasy (np. za całą najdłuższą trasę)
…………………………………...zł. brutto.
3. Termin wykonania – od dnia 25.12.2010r. do dnia 31.12.2011r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( w tym ze
wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
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6. Oferta została złożona na…….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……….
do nr ………. .
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*
1) …………………………………………………………………………...……………….
2) ………………………………………………………………………….………………..
3) ……………………………………………………………………….…………………..
4) ………………………………………………………………….………………………..
5) ………………………………………………………………….……………..…………
6) ……………………………………………………….………………………..…………
7) …………………………………………………………………………………………..
8) …………………………………………………………………………………………..

…………………………………….
/ upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/
Uwaga:* Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.

Strona 2 z 2

