
 
Załącznik Nr 1           

O  F  E  R  T  A 
 

Gmina Pokój 
Sienkiewicza 8 
46-034 Pokój 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na: „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na 
terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016" 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ w cenie : 
 
    netto: .................zł/1 km     ( słownie : ...............................................................................................................) 
 
    brutto: .................zł/1 km    ( słownie: ………………………………………….....................................................) 
 
   - podatek VAT w wysokości ….....%  tj. ....................zł 
 
2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SIWZ zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

3. Oświadczam(y), że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia złożenia oferty,.  
 
5. Oświadczam(y), że od dnia podpisania umowy do dnia 24-06-2016 r. podana stawka za 1 km przewozów nie 

ulegnie zmianie. 
 
6. Przewozy wykonamy własnymi siłami. 

 
7. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń /art. 233 K.K./, niniejszym 

oświadczam że posiadam aktualne zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego 
transportu osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) o zasięgu ogólnokrajowym 
 

8. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń /art. 233 K.K./, niniejszym 
oświadczam, że dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym – środki transportu z aktualnym przeglądem 
technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów zgodnie z § 35 lub 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn.zm.). 

 
9. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń /art. 233 K.K./, niniejszym 

oświadczam, że spełniam wymagania określone art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym 
/Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn zm./. 
 

10. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń /art. 233 K.K./, niniejszym 
oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniających wykonanie zamówienia. 
 

 

       
 
…………………………………….      ……………………………………….. 
   Miejscowość, data           Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 


