
 
 

Busko-Zdrój, 05.01.2015 r.  
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju,  

al. Mickiewicza 22,  28-100 Busko – Zdrój. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wynajem autokaru z kierowcą z rozliczeniem kilometrowym: transport osób na potrzeby realizacji 

wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury  

w 2015 r. 

 
Wynajem autokaru na ok. 50 osób: 
 
1. Przejazd do 50 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
2. Przejazd od 51 do 100 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
3. Przejazd od 101 do 200 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 
Wynajem autokaru (tzw. busa) na ok. 25 osób: 
 
1. Przejazd do 50 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
2. Przejazd od 51 do 100 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
3. Przejazd od 101 do 200 km: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ............................. zł netto. 

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł. 

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................... 

 
III. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2015 r. 

IV. Warunki płatności: przelew 

V. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa, NIP, REGON: 

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

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

Adres: 

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

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

Nr rachunku bankowego: 

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

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 

 

dnia .............................. 

 

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

                                                                                   (podpis osoby uprawnionej) 


