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Załącznik nr  1 – Formularz oferty
Wykonawca/ pieczątka:	

									..................... dn. .................................
NIP .............................................
REGON.........................................
Formularz oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług transportowych tj. przewóz pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na terenie Krakowa i okolicy” składam(y) ofertę na wykonanie usług w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia ………………………………….. 
Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zestawieniem cenowym:
Zestawienie cenowe
Lp.
Nazwa usługi
Cena jednostkowa brutto w zł
Ilość KM
Wartość brutto pozycji (iloczyn kolumny 3 i 4)
1
2
3
4
5
Taksówki osobowe
a
wynajęcie i pierwszy odcinek  jazdy (pierwszy kilometr)

1

b
każdy następny km wg I taryfy

1

c
każdy następny km wg II taryfy

1

Taksówki bagażowe
d
wynajęcie i pierwszy odcinek  jazdy (pierwszy kilometr)

0,50

e
każdy następny km wg I taryfy

0,50

f
każdy następny km wg II taryfy

0,50

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY*:

* Wartość brutto oferty jest sumą kolumny nr 5 zestawienia cenowego

Objaśnienia :
	Taryfa I – dzienna w dni powszednie w godz. 6.00 – 22.00 / 1 km - .......... zł brutto.
	Taryfa II – niewyższa o 50% od taryfy I (nocna) w dni powszednie  w godz. 22.00 – 6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby / 1 km – .......... zł brutto 



UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie widniejący w wykazie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego.

	Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym. 
	Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym. 
	Oświadczam(y), że prowadzę działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym zapytania ofertowego.
	Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
	Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPIS(Y)
Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


