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FORMULAR.Z OFERTY
Pełna nazwa WykonawcyAilykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres
Telefon
-

x'Ax

na który zamawiajacy maprzesyłać korespondencję

REGON
NIP
l''

-

"

Gmina Gózd
reprezentowana Przez
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd
Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w

Ębie przetatgu

nieograniczonego na zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w Ęm dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich oforujemy

wykonanió przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zarnavłiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
oferujómy róalizacjęzamówieniazgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

zacenębrutto

...'......zł

(słownie brutto zł

z czegoi

Lp.

I

Oferowana

Opis

marka i model

Autobus 36 mie.isc

w poieździe dla

2l
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jednostkowa
netto '
lzU

IloŚć

Wartość
netto
lzU
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St""ka
o

\ 'AT

I

lzU

1

osób
niepełnosprawnych
w tym dla dwóch
osób na wózku

Całkowita cena brutto reaIizacji zamówienia jest ostate cznącenąoferty.
jego
Cena oferĘ zzwieraz zapłatęzaprzedmiot zamówienia' inne'kosńy związane z
rea1izacjąwrazzpodatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby
Zamawtąąc"go or*wszystkie pochodne ( między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne,
upusty itp.).

Wańość
brutto
lzU

'oświadczarny, Że akcepĘemy w całościwszystkie warunki zawar:te w Specyfrkacji
istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej Żadnychzastrzeien.

'oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkaclr określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,w szczęgólności w Szczegółowym opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz Warunków Umowy
.

.Termin wykonania zamówienia _

do 10 kwietnia 2013 r.

'oświadczałtty,Że zaoferowany autobus spełnia wszystkie wymagarria określone
w załączruku w 2 do SIWZ'
'oświadczamy, ze jesteśmy zwiryani niniejsząofertąprzez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.

'Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Żadnychuwag'
aw przlpadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na waruŃach nie mniej
korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym ptzez zamawłającego nie
późniejjednak niz do końca okresu zwięariaofertą.

{ar

'Zostaliśmy poinformowani, ze moŻemy zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zarnówień
Publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielic zoferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i i zasftzec w odniesieniu do tych inform acji, aby nie były
one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
'oświadczarrly, Że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i ńożenia niniej szej oferty.
' o świadczarny, iŻ przewiduj emy/nie przewiduj emy * * powierzeni e wykonani a
następuj ącej czę ścizamówienia podwykonawcom :

'Udzięlamy gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów na następującą liczbę lat:
Lp.

1.

Przedmiot gwarancji

Gwarancja
na caĘ
autobus

Autobus 36 miejsc w pojeździe dla21
osób niepełnosprawnych w tym dla
dwóch osób na wózku inwalidzkim

Gwarancja
na
powłokę
lakierniczą

Gwarancja
na
perforację
nadwozia i
podwozia

'Wszelkąkorespondencjęzwiązarląz niniejszym postępowaniem na\eŻy kierowaó do
Imię i Nazwisko

Telefon

.

dnia.

.. ..

:

Fax

.......2013 r.
Podpis i pieczęó imienna osoby - osób
upowaŻnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

Wsrystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzezskreślenie poprzedniej
wańości lub wyrażenia orazwpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawcy. Nie dopuszcza się uĄłvania korektora.

