Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczątka firmowa Wykonawcy
Numer postępowania: UE.261.4.12.2018
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyjazdy do placówek kulturalnych.
my niżej podpisani:
imię ............................. nazwisko .............................................
imię ............................. nazwisko .............................................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Regon nr:

NIP nr:

Nr telefonu:

Nr faksu:

e-mail do kontaktu:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

1

2

3

Rodzaj usługi

Cena brutto za jednego
uczestnika podczas jednego
wyjazdu

Wartość oferty brutto
(poz. 2 x 20 uczestników
x 10 wyjazdów)

Wyjazdy do placówek
kulturalnych
Oświadczam(y), że czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii wynosi:
Czas podstawienia pojazdu
zastępczego w przypadku
awarii

Zaznaczyć X właściwą rubrykę

90min. – 104 min.
105min. – 119min.
120 min.
Oświadczam(y), że wysokość ubezpieczenia NNW dla uczestników wycieczki/osobę wynosi:
Wysokość ubezpieczenia NNW dla uczestników wycieczki/osobę

Ubezpieczenie NNW: 5 000 zł/osobę

Ubezpieczenie NNW: 6 000 zł/osobę

Ubezpieczenie NNW: 7 000 zł/osobę

Ubezpieczenie NNW: 8 000 zł/osobę

Ubezpieczenie NNW: 9 000 zł/osobę

Zaznaczyć
X właściwą
rubrykę

Ubezpieczenie NNW: 10 000 zł i więcej osobę

1. Oświadczam

(oświadczamy), że otrzymałem (otrzymaliśmy) konieczne informacje do
przygotowania oferty, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam (oświadczamy), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd Zamawiającego.
3. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję (uznajemy) się
za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru

umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń.
Zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy
na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam (oświadczamy), że uważam (uważamy) się za związanego (związanych) niniejszą

ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam (oświadczamy), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone we wzorze

umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy), że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje
zawarte w ofercie na stronach nr ........................................................................................ . Do oferty
załączam (załączamy) ……………………………………... , w których wykazuję (wykazujemy),
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Ofertę niniejszą składam (składamy) na ................ ponumerowanych stronach.
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................

.........................., dn. .........................
............................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

