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Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego 
.................................................                                                                     Formularz oferty 
                     /nazwa oferenta/ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 
Do Gmina Stanisławów  

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

 Nawiązując do zapytania ofertowego ferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

obejmującego „Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów 

do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023” 
Dowóz uczniów będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej i polegał na przewozie dzieci na trasie dom – 

szkoła – dom do  

-  Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie:  

 1 uczeń z miejscowości Stanisławów ul. Podgraniczna 

 1 uczeń z miejscowości Stanisławów ul. Pradzyńskich 

 1 uczeń z miejscowości Ciopan 

 1 uczeń z miejscowości Pustelnik ul Osiedlowa 

- Szkoły Podstawowej w Starogrodzie Gmina Siennica 

 1 uczeń z miejscowości Ciopan 

w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu na następujących warunkach cenowych: 

Za w/w usługi Zamawiający płacić będzie Wykonawcy cenę za każdy dzień przewozu w 

wysokości ……………………………………………………… złotych brutto 

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

Oferujemy termin płatności ……… dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

2. Informujemy, że : 
1) akceptujemy warunki płatności, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia podany 

przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia upływu 

terminu składania ofert, 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

.................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), i jako takie 

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 
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5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycz-

nych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

6. Oferta została złożona na …………….. stronach. 

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty; 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

                              miejscowość, data        podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 


