
1

Załącznik nr 2 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł (netto)
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)

..............................................................
pieczątka WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTY

złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku
na realizację zamówienia pn.:

usługę przewozu uczestników sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

1.NAZWAWYKONAWCY :

………………………………………………………………………………………………………..

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba):

……………………………………………………………………………………………………….

(adres do korespondencji): ………………………………………………………………………..

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: ………………………………………………………

4. Osoba do kontaktu:

tel………………………, fax …………………e-mail: …………………………………………..

5.DANE WYKONAWCY :

- numer NIP……………………….……….

- numer PESEL……………………………

- numer Regon……………………….…….

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny) ………………………………………

- numer PKD (działalności głównej) …………………………………………………….

- nr telefonu………………………………..

- nr faksu…………………………………..

- nr konta bankowego………………………………………………………………………….
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6.TREŚĆ OFERTY
Część 1 Autobusy mniejsze 20 miejsc pasażerskich i jedno kierowcy*

Zgodnie z zapisem zawartym w rozpoznaniu rynku przekazanym przez Zamawiającego oferujemy:

- cena brutto za przejechany km……………zł.

(słownie:.....................................................................................................................................)

- maksymalna cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia

(1136 km x stawka/km) = …………….............zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

Część 2 Autobusy większe 49 miejsc pasażerskich i jedno kierowcy*

Zgodnie z zapisem zawartym w rozpoznaniu rynku przekazanym przez Zamawiającego oferujemy:

- cena brutto za przejechany km……………zł.

(słownie:.....................................................................................................................................)

- maksymalna cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia

(4362 km x stawka/km) = …………….................zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich szacunkowych kilometrów
podanych w Zaproszeniu a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń.
Oświadczamy, że:
Podana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru Naszej oferty.
Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.......................................................................................
(imię i nazwisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

………………………….., dnia ……………………r.

UWAGA:
(*) niepotrzebne skreślić
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