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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy albo nazwa firmy, imię i nazwisko jej właściciela,
siedziba i adres firmy oraz adres zamieszkania właściciela jako Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................
REGON: .............................................................................
Nazwa właściwego rejestru oraz organ prowadzący ten rejestr*/ zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności Wykonawcy oraz organ prowadzący tę ewidencję*
Nr rejestru/wpisu do ewidencji*...................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................
Fax: ..............................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:………………………………………………
Działając w imieniu i na
rzecz .............................................................................................................................................
.........,
Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą
„Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu miasta Suwałk w 2010 r.” w formie kolonii dla
230 uczniów oświadczam (-y), co następuje:
1. Oferuję(-emy) wykonanie całego zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zgodnie z oferowanym zakresem za
Cenę:...........................................................................PLN
(słownie:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
brutto (łącznie za 230 dzieci),
2.Termin wykonania zamówienia nastąpi w okresie od ……………………………
do…………………………………… w …………turnusach, tj.:
- I turnus od……………………… do………………………………….,
- II turnus od……………………… do………………………………....,
- III turnus od……………………… do………………………………..,
- IV turnus od……………………… do………………………………..,

- V turnus od……………………… do………………………………….
w miejscowości…………………………, adres………………………………………………
3. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające niezbędne w tym zakresie kwalifikacje
zawodowe.
4. Dla uczestników wypoczynku zorganizuję(-emy) program pobytu, stanowiący załącznik
nr 1 do oferty.
5. Zamówienie zrealizujemy sami oddzielnie/przy udziale podwykonawców*:
a)

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonego zadania)

b)
………..

……………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonego zadania)

6. Oświadczam(-y), że nie wnoszę(-imy) uwag do umowy wskazanej w pkt 17 SIWZ, a co za
tym idzie, akceptuję(-emy) postanowienia zawarte w przedmiotowej umowie oraz w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczam(-my), że w przypadku wyboru
niniejszej oferty zobowiązuję(-emy) się do zawarcia umowy na warunkach z niej
wynikających, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę(-imy) do niej żadnych uwag.
8. Oświadczam(-y), że pozostaję(-emy) związany(-i) ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam(-y), że nie będziemy pobierać żadnych opłat od uczestników wypoczynku.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.

program pobytu (rozpisany na poszczególne dni i godziny, tj. harmonogram programu
pobytu)……………………………..………….………………………………

2.

……………………….……………………………………………………………...

3.

…………………………………………………………………………………………….

4.

……………………………………………………………………………………………

............................................ , DNIA ........................

...............................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić

