
      zał. nr 1 
OFERTA  PRZETARGOWA 

 
Przedmiot oferty:  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w 
roku szklonym 2010/2014, wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowoŜonymi dziećmi 
 
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
 
Wykonawca: .................................................................................................................................... 
                            pełna nazwa oferenta 
              ........................................................................................................................................... 
 
NIP ………………………. REGON……………………… email ……………………………… 
 
tel. ......................................... 
 
1. Po zapoznaniu się z Dokumentami Przetargowymi dotyczącymi opracowania oferty tj. ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  my niŜej podpisani oferujemy wykonanie 
usługi w pełnym zakresie - zgodnie z  dokumentami  przetargowymi.                                                                                        

 
 
Koszt brutto za jeden kilometr świadczonego przewozu wynosi: .............................. zł  
 
słownie:................................................................................................... 
     
 

1. Załączniki nr ...............................................  stanowią integralną część naszej Oferty 
Przetargowej. 

 

• Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: data rozpoczęcia: 2010-09-01, data 
zakończenia: 2014-06-30 

2. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy do wiadomości 
postanowienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami. 

4. Podwykonawcą będzie firma ....................................................................................., która 
wykona  następujący zakres zamówienia ......................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
 

5.  Oświadczamy, Ŝe jeśli nasza oferta okaŜe się najkorzystniejsza będziemy dysponować, w całym  
     okresie obowiązywania umowy, naleŜytym taborem oraz osobami z uprawnieniami do  
      świadczenia przedmiotowej usługi. 
 
 
 
 
Data ....................... 2010 r.                 ...... ................................................................ 

(podpis i pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 



 
    zał. nr 2  

    

 
 
 
    
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w roku szklonym 
2010/2014, wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowoŜonymi dziećmi, oświadczam Ŝe: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej naleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wskazanych 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 


