FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2

ZP 341.3.12
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORMACJ E O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz.
Gospodarczej:
Kapitał zakładowy:
Kapitał wpłacony:

*

*

NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:

* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i
do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, zgodnie z SIWZ ZP
341.3.12 w całości (385 biletów)*/w części* :Trasa1(128 biletów)*,
Trasa2(125biletów)*, Trasa3(132 biletów)*
*niepotrzebne skreślić
na następujących warunkach:

1.1 TRASA 1 * (sprzedaż 128 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły
Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….

b) Wynagrodzenie za 20 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
……………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................

1.2 TRASA 2* (sprzedaż 125 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły
Podstawowej w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….

b) Wynagrodzenie za 20 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................

1.3 TRASA 3* (sprzedaż 132 biletów miesięcznych) przewozy do Szkoły
Podstawowej w Stoku i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………….………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….

b) Wynagrodzenie za 20 m-cy realizacji części zamówienia, wynosi :
………………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

2. Na w/w cenę składa się zakup biletów miesięcznych przez Zamawiającego na
początku każdego miesiąca według poniższego zestawienia (załącznik nr 2):
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Nazwa
placówki

1

T R A S A 1* :
do
Szkoły
Podstawowej w
Bukowcu nad
Pilicą
i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Miejscowość
i nazwa
przystanku
2
Duży Potok

Cena brutto
1 biletu
miesięcznego

W
tym
VAT
(%)

3

4

Zajączków

Ilość
uczniów
(w tym do

Razem koszt
biletów brutto
na m-c
gimnazjum) (kol. 3 x kol. 5)
5
19 (7)
6 (1)

Marianka

10 (3)

Małe Końskie

13 (6)

Radonia

18 (0)

Grabowa

15 (3)

Syski

5 (1)

Góry
Trzebiatow skie
Julianów

13 (4)

Obarzanków

3 (1)

Mniszków

6 (0)

9 (2)

Bukowiec nad
Pilicą

11(11)
RAZEM na trasie nr 1: 128 uczniów

T R A S A 2* :
do
Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym

i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Stoczki Duże

20 (3)

Strzelce

25 (0)
5 (5)

Konstantynów
Błogie
Szlacheckie
Nowe Błogie

4 (4)
3 (1)

Zarzęcin

20 (6)

Owczary

4 (2)

Prucheńsko
Duże
Prucheńsko
Małe
Nowe Błogie
(Plebanka)

19 (4)
3 (0)
11(8)

Błogie
Rządowe

11(11)
RAZEM na trasie 2:125 uczniów

T R A S A 3* :

Strzelce

12 (12)

Mniszków

39 (0)
3

6

Łączny koszt
biletów brutto
za 20 miesięcy
realizacji
dowozu
(kol. 6) x 20
7

1

do
Szkoły
Podstawowej
w Stoku
i do ( ..)

2
Olimpiów

3

4

5
13 (6)

6

7

19 (8)

Świeciechów
Mikułowice

2 (2)

Jawor

10 (6)

Jawor Wieś

14 (0)

Stoczki Małe
Gimnazjum w
Radonia
Mniszkowie
Stok

3 (3)
8 (8)
12 (12)
RAZEM na trasie 3: 132 uczniów

RAZEM Trasa 1+Trassa2 + Trasa3 :385 uczniów
*niepotrzebne skreślić
3. Zamówienie wykonamy w terminie ………………………………………………….
4. Warunki płatności ……….dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych
w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego
jednak nie później niż do końca okresu związania ofertą.
7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem składania ofert wydzielić z oferty
w oddzielnej części naszej oferty dokumenty zwierające tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, aby nie były one
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje o tych dokumentach zostały
zaznaczone w kolumnie UWAGI znajdującej się w tabeli w ust. 5 oferty. Dokumenty te
znajdują się w odrębnej kopercie – zostały oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
8.

Informujemy, że zamierzamy zlecić innym podmiotom wykonanie n/w części przedmiotu
zamówienia:

Nazwa części zamówienia

Lp.

9. Integralną częścią oferty są:

Lp.

Nazwa dokumentu

1

4

Nr
Uwagi
załącznika

WYKONAWCA (podpis,pieczęć)

DATA

.......................

.......................

5

6

