Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu

Załącznik nr 1
Formularz Oferty
........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

1.

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa autobusów w ramach projektu „Poprawa jakości transportu
publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”
[CZĘŚĆ I / II / III / IV] 1

2.

3.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy2

Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP

telefon/fax

e-mail

W związku z przetargiem nieograniczonym powyżej 418 000 euro, ogłoszonym w Urzędzie
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, stronie internetowej www.mzk.oswiecim.pl
oraz na tablicy ogłoszeń na „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez
zakup ekologicznych autobusów” – [CZĘŚĆ I / II / III / IV]

3

Ja (my) niżej podpisany(i)

oświadczam(y), że:
1. cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
.......................................................................................................... PLN netto
(słownie: .............................................................................................. PLN netto)
stawka podatku VAT … %
........................................................................................................ PLN brutto
(słownie: ............................................................................................ PLN brutto)
w tym:
1.1. Część I*
...................................................................................................... PLN netto
(słownie: ........................................................................................ PLN netto)
stawka podatku VAT … %
.................................................................................................... PLN brutto
1

Wybiera / uzupełnia Wykonawca.

2

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub
zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
3
Wybiera / uzupełnia Wykonawca.
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(słownie: ....................................................................................... PLN brutto)
1.2. Część II*
...................................................................................................... PLN netto
(słownie: ........................................................................................ PLN netto)
stawka podatku VAT … %
.................................................................................................... PLN brutto
(słownie: ....................................................................................... PLN brutto)
1.3. Część III*
...................................................................................................... PLN netto
(słownie: ........................................................................................ PLN netto)
stawka podatku VAT … %
.................................................................................................... PLN brutto
(słownie: ....................................................................................... PLN brutto)
1.4. Część IV*
...................................................................................................... PLN netto
(słownie: ........................................................................................ PLN netto)
stawka podatku VAT … %
.................................................................................................... PLN brutto
(słownie: ....................................................................................... PLN brutto)
* - niepotrzebne skreślić
a)

Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w punkcie 1 ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie zakresie tymi przepisami.
W związku z powyższym, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, w zakresie ……………………………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o
wartości ………………………………………zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty
podatku)/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług 4

b)

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. W ramach kryterium oceny ofert „Gwarancja całopojazdowa” na dostarczany przedmiot zamówienia
udzielam(y) gwarancji na okres: ……………… miesięcy 5, od daty należytego wykonania przedmiotu
umowy.
3. W ramach kryterium oceny ofert „Sklep internetowy do zamawiania części zamiennych”
6
następujący wariant techniczny :

oferujemy

4

Niepotrzebne skreślić.
Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami pkt.1. 3. w Rozdziale SIWZ XXIII. OCENA OFERT poprzez podanie ilości miesięcy
udzielanej gwarancji. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach z zakresu od 24 do 48 miesięcy. Wpisanie okresu
krótszego niż 24 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pozostawienie pustego miejsca, będzie skutkowało uznaniem
że oferta obejmuje 24 miesięczny okres gwarancji. Wpisanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy będzie skutkowało przyjęciem
zaproponowanego okresu gwarancyjnego natomiast na potrzeby przyznania punktacji w ramach kryterium oceny ofert zostanie
przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji.
5
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-

[Oferuję sklep internetowy do zamawiania części zamiennych od daty składnia ofert]
[Oferuję sklep internetowy do zamawiania części zamiennych od daty należytego wykonania
przedmiotu umowy]
[Nie oferuję sklepu internetowego do zamawiania części zamiennych]

4. Oferujemy następujący termin realizacji zamówienia: ……………… tygodni 7 od daty podpisania umowy.

4.

Niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
b) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń,
c) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
d) spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że
otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
e) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert,
g) bez zastrzeżeń, przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
h) wadium w kwocie ……………………………………….… wnosimy w formie …………………………………….
i) w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

5.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy:

L.p.

Część/zakres zamówienia8

Nazwa (firma) Podwykonawcy

1.
2.
3.

6.

Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy: ...........................................................
tel. ..................................
Fax ........................................
adres e-mail........................................
Zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania od Zamawiającego informacji,
zawiadomień, oświadczeń, etc. przesłanych drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres
e-mailowy.
Zrozumiałem i przyjmuję, że w myśl art. 61 § 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się
z jego treścią. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku
problemów z serwerem, na który przesyłane będą informacje i pisma od Zamawiającego.

7.

Do oferty dołączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ ........................................................................................................zał. nr .................
6

Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami pkt.1. 3. w Rozdziale SIWZ XXIII. OCENA OFERT poprzez usunięcie lub skreślenie
właściwego wariantu technicznego dla zaoferowanego „Sklepu internetowy do zamawiania części zamiennych” . Nie wybranie
żadnego z dopuszczalnych wariantów lub pozostawienie miejsca pustego skutkować będzie uznaniem że Wykonawca nie oferuję
sklepu internetowego do zamawiania części zamiennych.
7
Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale SIWZ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA poprzez
podanie ilości tygodni przewidzianych na realizację zamówienia.
8
Należy wskazać jaki % stanowi powierzona część zamówienia w stosunku do wartości całego zamówienia
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b/ ........................................................................................................zał. nr .................
c/ ........................................................................................................zał. nr .................
d/ ........................................................................................................zał. nr .................

..........................................., dnia .....................

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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