
 

(pieczęć Wykonawcy)         Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………….…………  

Adres:……………………..Tel./fax/ …………………………… 

REGON:……………………… NIP: ……………………..  

e-mail: ………………………………………….…………. 

 

Dla Zamawiającego: 

Gmina Ojrzeń 

Ul. Ciechanowska 27 

06-456 Ojrzeń 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ,,Zakup biletów miesięcznych dla uczniów 

dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Ojrzeń w roku szkolnym 2018/2019” , oraz 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579) 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez Zamawiającego 

tj. zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 

za cenę jednostkową biletu miesięcznego dla 1 ucznia ………..…….zł(brutto) należy 

podać do dwóch miejsc po przecinku:* 

Prognozowana   ilość   uczniów   257*   x  cena   1   biletu  brutto   x  10 miesięcy 

…………….…... zł brutto 

Razem  oferowana cena brutto …………..……zł. ( słownie …………………… 

……………………..za zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku 

szkolnym 2018/2019. 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii ……… minut. 
Podana ilość uczniów objętych obowiązkiem dowozu w roku szkolnym 2018/2019 jest 

ilością prognozowana, przyjęta na potrzebę przeprowadzenia postępowania może ulec 

zmianie. Akceptuję termin realizacji zamówienia w roku szkolnym 2018/2019 (w dni nauki 

szkolnej) według potrzeb Zamawiającego. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz uwzględniłem wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

3. Uwzględniłem wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. W przypadku wyboru oferty firma  zobowiązuje się do podpisania umowy   w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną części oferty są: 

1) …………………………………………………………………………… 

6. Oferta została złożona na …….. ponumerowanych stronach. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

……..………………………..…….. tel. …………..……….,e-mail:…………. 
 

………………………………. …………………………………………. 

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy 

(pieczęć Wykonawcy)         załącznik nr 3 



 

 

 

WYKAZ AUTOBUSÓW 

W DYSPOZYCJI WYKONAWCY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Dysponuję autobusami będącymi moją własnością wymienionym w poz. ………. 

Wykazu. 
2. Autobus (autobusy) wymienione w poz. …..….. stanowią potencjał techniczny 

innych podmiotów. W tym celu przedkładam pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (w oryginale). 

 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………………... 
(miejscowość i data)  (podpis i pieczątka imienna - firmy 

Wykonawcy lub uprawnionego 

przedstawiciela) 

 

 

L.p. 

 

Marka autobusu 

 

Nr 

rejestracyjny 

 

Ilość miejsc 

siedzących 

 

Rok produkcji 

 

Forma 

władania 

      

      

      

      

      

      


