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Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Dotyczy zapytania: RR/5/AS.PSONI/2019 

 

FORMULARZ OFERTY 

na usługi przewozowe na rzecz uczestników projektu pn. „Akademia samodzielności”  

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:           .……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:   .……………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:    .……………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.:   .……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   .……………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:   

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

 

Oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

2) przedstawiam ofertę cenową obejmującą przedmiot zamówienia wskazany w treści zamówienia na:  

 

  Część  I - DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA 

  Część II - USŁUGA PRZEWOZU W RAMACH WYCIECZEK INTEGRACYJNYCH 

 

3) Oferuję wykonanie wskazanej wyżej części zamówienia wg poniższych stawek:  

 

CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA 
PRZEDMIOT cena brutto za 1 km słownie 

Część  I  
DOWÓZ 

UCZESTNIKÓW NA 
ZAJĘCIA 

STAWKA I 
uwzględniająca wykorzystanie 
pojazdu przystosowanego  
do przewozu osób na wózku 
inwalidzkim 

  

Część II  
USŁUGA 

PRZEWOZU W 
RAMACH 

WYCIECZEK 
INTEGRACYJNYCH 

STAWKA II.1. 
dot. przewozu grupy 15 osób 

  

STAWKA II.2. 
dot. przewozu grupy do 28 osób 

  

STAWKA II.3. 
dot. przewozu grupy do 45 osób 

  

 

Wyrażam(y) gotowość do podpisania umowy i realizacji wskazanej części zamówienia   TAK   NIE 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wg niniejszej oferty i w terminie podanym w zapytaniu ofertowym oraz przy 

użyciu pojazdów wskazanych poniżej lub zamiennych (o parametrach nie gorszych, niż pojazdy wymienione w ofercie). 

 

Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. 

  dnia     
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Informacje dodatkowe: 

 

Oferuję(my) wykonywanie zamówienia niżej wymienionymi środkami transportu: 

 

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

L.p. 
Marka i model 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Dopuszczalna liczba 

osób, które mogą być 

przewożone podanym 

autobusem 

Wyposażenie 

     

     

     

  

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

L.p. 
Marka i model 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Dopuszczalna liczba 

osób, które mogą być 

przewożone podanym 

autobusem 

Wyposażenie 

     

     

     

     

     

      

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

mailto:biuro.as@psoni.ilawa.pl

