
Załącznik nr 8

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

Nazwa Wykonawcy:
.............................................................................

Adres:
.............................................................................

Tel: ......................................................................

REGON: ........................ NIP: ..............................

PESEL (dotyczy osób fizycznych)

Fax i Mail *(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

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

Osoba do kontaktów ………………………………….

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
w Lublinie ul. Głuska 5

20-439 Lublin

Nawiązując  do  ogłoszonego  przetargu  w  trybie  „przetarg  nieograniczony”  
nr 1/2014 na:
Dowóz  niepełnosprawnych  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  
nr 2,  zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie-dom-szkoła–dom w roku szkolnym
2014/2015

ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony  
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze
mnie Wykonawcy oświadczam, że:

1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione stawki:
Zadanie

nr
Cena oferty

1 Temat: Dowóz  niepełnosprawnych  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  nr  2,  zamieszkałych  na  terenie  Lublina  bez  zapewnienia  opieki,  
na trasie: dom – SOSW nr 2 ul. Głuska 5 - dom
cena (C) ofertowa w zł brutto za 1 wozokilometr ……………zł
(słownie:.................................................................................................... zł)

2 Temat: Dowóz  niepełnosprawnych  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  nr  2,  zamieszkałych  na  terenie  Lublina,  z  zapewnieniem  opieki  
na trasie: dom – DOA ul. Poturzyńska 1 – dom
cena (C) ofertowa w zł brutto za 1 wozokilometr ……………zł
(słownie:.................................................................................................... zł)

2) oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z SIWZ;

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się
za  związanych  określonymi  w  niej  zasadami  postępowania,  akceptujemy  w całości  warunki
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach;

5)  oświadczamy,  że  całość  prac  związanych  z  realizacją  zamówienia  wykonamy
samodzielnie/następujące  części  zamówienia  powierzamy  do  wykonania  podwykonawcom
*(niepotrzebne skreślić)

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

pieczęć wykonawcy



7) oświadczamy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;

8) wyrażamy  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  niezbędnych  do  przeprowadzenia
postępowania  o  zamówienie  publiczne,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

9) oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z istotnymi  postanowieniami umowy,  które zostały zawarte  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty  do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;

10)  oświadczamy,  że  akceptujemy sposób porozumiewania  się  określony  w art.  27  ust.  2  ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. faxem bądź mailem i deklarujemy, iż w przypadku otrzymania
informacji tą drogą zareagujemy niezwłocznie, potwierdzając fakt jej otrzymania. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zgadzamy się na domniemanie, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, bądź mail podany przez Wykonawcę  
w niniejszej ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma

11) załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Koncesja, zezwolenie lub licencja
Wykaz usług wraz z dowodami, potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (Wykaz pojazdów)
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ 
oświadczenie j.w./ dokument podmiotu zagranicznego*
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Atesty

pozostałe  dokumenty,  o  których  mowa  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia: ................................................................ 
*niepotrzebne skreślić

                         dnia                                                                                                         
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy
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