Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów

niepełnosprawnych

zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa z miejsca ich

zamieszkania do Szkół Specjalnych w Opolu, oraz przywóz ich ze szkół do domu to jest
119 km dziennie. Przewóz odbywał się będzie bez przesiadki z miejscowości Dąbrowa,
Chróścina,

Mechnice, Wrzoski, Skarbiszów, Narok, Niewodniki, Żelazna, Sławice

busem przystosowanym do przewozu osób na wózkach. Przewidywana ilość uczniów to 10.
Dowóz do szkoły i ze szkoły do domu odbywał się będzie w każdy dzień nauki szkolnej w
roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2015 roku

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................................
województwo: ................................................................., powiat: ..........................................................................
Numer telefonu................................................................., Numer teleksu/fax..................................................
Internet http:// ................................................................, e-mail: ..........................................................................
Regon: .................................................................................., NIP: ……………..............................................................
Nr konta bankowego: ................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................................
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1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
i realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Zobowiązujemy się do wykonania prac objętych zamówieniem w terminach określonych
w ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, dokonaliśmy
wizji lokalnej oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni a w przypadku
wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
6. Zobowiązujący się w przypadku wygrania postępowania do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Gminę Dąbrowa.
7. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających
wymagania, o których mowa w ogłoszeniu.

....................................................,

dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

............................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
/pieczęć imienna
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