Załącznik nr Ido Zapytania ofertowego nr OS.4464.1/1.2021

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
w trybie zapytania ofertowego na usługę:
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA DĘBLIN W ROKU SZKOLNYM 2021/2022"
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu/faks
Adres e-mail
NIP

Dane dotyczące Zamawiającego:
Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
08 - 530 Dęblin
Nr telefonu: 81 883-00-01
Fax:81880-11-19
Adres e-mail: poczta@um.deblin.pl

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy:
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ
NA TERENIE MIASTA DĘBLIN W ROKU SZKOLNYM 2021/2022"
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto (za 1kurs*):

zł

(słownie złotych:
Podatek VAT:

)
zł

(słownie złotych:
Cenę brutto (za 1 kurs*):

)
zł

(słownie złotych:

)

Łączny koszt wykonania usługi przewozu za cały okres trwania umowy
*

Przez pojęcie „1 kurs" należy rozumieć przejazd wyznaczoną trasą ze Staw do placówek oświatowych,
natomiast kurs popołudniowy rozumiany jest jako 2 kurs. Nie należy łączyć kosztu przejazdu porannego
z popołudniowym w jeden kurs (to znaczy, że Przewoźnik wykonuje dziennie 2 kursy.)

l

(ilość dni nauki szkolnej x stawka za 1 kurs x ilość kursów dziennie):
144 dni nauki szkolnej x

zt x 2 kursy dziennie =

zł

(słownie:

)

Termin wykonania i warunki płatności - zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni (licząc od upływu
terminu składania ofert).
4. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wskazanych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty, załączam następujące oświadczenia, dokumenty
i informacje:
a)

dokument rejestracji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem;

b)

opłaconą

polisę

lub

inny

dokument

potwierdzający

posiadanie

ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej niezbędnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
c)

zezwolenie

do

wykonywania

przewozu

osób

zgodnie

z

wymogami

ustawy

z

d)

dokumenty potwierdzające sprawność pojazdu oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego;

dnia

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);

dnia

2021 r.

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

2

