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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 .....................................................     
               (miejscowość, data) 

Dane oferenta 
Nazwa: ............................................................................................... 
Siedziba: ............................................................................................ 
Numer telefonu: ................................................................................. 
Numer faksu: ..................................................................................... 
Numer NIP: ....................................................................................... 
Adres e-mail: …………………..………………………………………… 
UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu, na który wykonawca będzie otrzymywał od 
zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. 
 

OFERTA CENOWA 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację pn.: 

 

„Dowóz uczniów do jednostek o światowych  
prowadzonych przez Gmin ę Busko – Zdrój  

w roku szkolnym 2018 / 2019” 
 

 
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) za cenę:  
 

 
ZADANIE – Okr ęg II 
 
………………… (cena brutto za 1 km) x 59 200 km = ……….…………….…. zł (słownie: ..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…..) zł 
 
Czas podstawienia pojazdu zastępczego: do 15 minut / od 16 do 20 minut / 21 – 25 minut*;  
Uwaga: w przypadku niewskazania czasu podstawienia pojazdu zastępczego przyjmuje się maksymalny 
czas wskazany w SIWZ) 
 
Wiek pojazdów (średni) wykorzystywanych do dowozu dzieci – ……….. lat  
Uwaga: w przypadku niewskazania wieku pojazdów przyjmuje się maksymalny wiek wskazany w SIWZ. 
 

 

1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i projektem umowy. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

6. Wadium w kwocie: ………………….. zł 
zostało wniesione w dniu ………………………. w formie …………………….… . 

7. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
………………………………………………………………………………………………….………………. 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 
− opis części zamówienia: ............................................................................................................. 
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9. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkie załączniki są ponumerowane i cała 
oferta składa się z ............. kartek. 
 
 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………….……… 
2) ………………………………………………………………………….……… 
3) ………………………………………………………………………….……… 
4) ………………………………………………………………………….……… 
5) ………………………………………………………………………….……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi        

   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia    

   wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 


