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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                                                                                     Gmina Sieroszewice 

                                                                                     ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy (podmiotu składającego ofertę):  
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Przewóz dzieci do szkół na terenie 
Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 
2019/2020”, oferujemy wykonanie zamówienia następującymi pojazdami, za cenę: 
 
 
1) Trasa Nr 1: cena netto za wozokilometr ............... zł + VAT ......% = cena brutto za wozokilometr 
............... zł (słownie: ...............................................................................................................................) 
 
Pojazd przeznaczony do obsługi trasy nr 1 ............................................... Rok produkcji ........................ 
 
 
2) Trasa Nr 2: cena netto za wozokilometr ............... zł + VAT .......% = cena brutto za wozokilometr 
 przebiegu ............... zł (słownie: .............................................................................................................) 
 
 
Pojazd przeznaczony do obsługi trasy nr 2 ............................................... Rok produkcji ....................... 
 
3) Trasa Nr 3: cena netto za wozokilometr ............... zł + VAT .......% = cena brutto za  wozokilometr 
 przebiegu ............... zł (słownie: .............................................................................................................) 
 
Pojazd przeznaczony do obsługi trasy nr 3 ............................................... Rok produkcji ..................... 
 
 
2. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń , 
2) akceptujemy w całości zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, 
3) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, odpowiadamy za ich 
wykonawstwo jak za swoje własne, 
4) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego, 
6) uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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3. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą 1 

□ TAK    □ NIE 

 
 
                                                                                                  ......................................................................... 
                                                                                                                        (podpis  i pieczątka  
                                                                                                 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
............................................., dn. .............................. 
         (miejscowość) 
 
 
W załączeniu: 
1. .................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. ................................................................................. 
4. ................................................................................. 
5. ................................................................................ 

                                                           

1
 W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292): 

 
1) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
 
2) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
 

 


