Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych
Postępowanie przetargowe Nr PN-01/GCUW/2019

CPV: 63511000-4, 63510000-7

Załącznik Nr 2 do SIWZ PN- 01/GCUW/2019

miejscowość, data ……………………………….

………………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów
i rencistów gdańskich placówek oświatowych, postępowanie przetargowe nr PN-01/GCUW/2019, a także po
zapoznaniu się z:
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
- innymi dokumentami dotyczącymi wykonania w/w zamówienia
niżej podpisani, reprezentujący:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:

Składamy ofertę w postępowaniu na:
Część 1:

Cena brutto wynosi…………………………………………………..………………..………………………….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………..………….... zł
Cena
brutto
za
osobę
wynosi…………………………………………………………………………………………………………...zł
Podatek VAT……………………………% ( jeżeli dotyczy)
Słownie:…………………………………………………………………………….…………………………....................zł
Część 2:
Cena brutto wynosi………………………………………………………………………….………………..…. zł
Słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………..…………… zł
Cena
brutto
za
osobę
wynosi……………………………………………………………………………………………….…………zł
Podatek VAT……………………………% ( jeżeli dotyczy)
Słownie:…………………………………………………………………………….…………………….……….…….....zł
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Część 3:
Cena brutto wynosi………………………………………………………………………….………………..…. zł
Słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………..…………… zł
Cena
brutto
za
osobę
wynosi……………………………………………………………………………………………….…………zł
Podatek VAT……………………………% ( jeżeli dotyczy)
Słownie:…………………………………………………………………………….…………………….……….…….....zł
Część 4:
Cena brutto wynosi………………………………………………………………………….………………..…. zł
Słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………..…………… zł
Cena
brutto
za
osobę
wynosi……………………………………………………………………………………………….…………zł
Podatek VAT……………………………% ( jeżeli dotyczy)
Słownie:…………………………………………………………………………….…………………….……….…….....zł
Łączna cena brutto wynosi…………………………………………………..………………………………………….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………….………………….………………...…..…. zł
Cena
brutto
za
osobę
wynosi……………………………………………………………………………………………….………….zł
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………………
………………….zł
Podatek VAT……………………………% ( jeżeli dotyczy)
Słownie:…………………………………………………………………………….……………………………………......zł
Oświadczamy, że doświadczenie zawodowe pilota wyznaczonego do realizacji zamówienia
wynosi……………………lat.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na …………………….. dniowy termin płatności.
OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty:
1. zapoznałem(iśmy) się z przedmiotem zamówienia;
2. uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);, tzn. przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert;
3. załączony do specyfikacji projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i podpisany,
zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składamy wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ*;
5. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia;
6. składając niniejszą ofertę oświadczam(y), że będę(my) polegać/nie będę(my) polegać* na zasobach innych
podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych i składam(y) wypełniony
załącznik nr 8 do SIWZ;
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7. Składając ofertę w postępowaniu informujemy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym
przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
8. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych żadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

9. Usługę objętą zamówieniem zamierzam(y) wykonać sami/następujące elementy usługi objęte zamówieniem
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
..........................................................................
..........................................................................
(nazwa i adres podwykonawcy) ……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
(zakres powierzonych prac)

10. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od ……….do ……. .
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany projekt umowy.
11. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
* Niepotrzebne skreślić /każdą stronę oferty należy parafować)
Podpis(y):

L. p.

Nazwisko i imię osoby/ osób
upoważnionej/ upoważnionych do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ Wykonawców

Podpis/ podpisy i pieczęć osoby/ osób
upoważnionej/ upoważnionych do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ Wykonawców

Miejscowość i data
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