
 

 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach     Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy: MZK.03.P.2018 
 

Wzór Formularza Oferty 

                                                                                         FORMULARZ OFERTY 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI     SP. Z O.O. 

UL. CZERWONA 7 

96-100 SKIERNIEWICE    

                                                                                                                        

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawy p.n.: 

SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ WRAZ Z NARZĘDZIEM DYSPOZYTORSKIM DLA FLOTY 20 

POJAZDÓW 

DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH TABLIC PRZYSTANKOWYCH W TECHNOLOGII LED – 6 SZTUK 

w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z 

INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”  

II. WYKONAWCA: 

 

1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.NIP/REGON WYKONAWCY……………………………………………………….......................................................................................... 

DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM 
POSTĘPOWANIEM 

FAKS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) …………….............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 



….......…………………………………………………………… 

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………........................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………. 

 

III. CENA OFERTOWA  

(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę 
obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest: 

 

WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT)  ............................................................................................................................ PLN 

 

(słownie : ......................................................................................................................................................................... PLN) 

 

VAT …………………….. %  tj.  

 

...........................................................................................................................................................................................PLN  

 

CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT)  ................................................................................................................................. PLN 

 

(słownie :  .........................................................................................................................................................................PLN) 

 

IV. GWARANCJA 

Udzielimy gwarancji na wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia o  długości: 

UWAGA: Wykonawca zaznacza jeden okres gwarancji wstawiając „TAK” w odpowiedniej kolumnie lit. a lub b.  
W kolumnie  lit. c Wykonawca podaje dokładną ilość miesięcy. 

Lp. Okres gwarancji Wypełnia Wykonawca. 

Okres gwarancji zaoferowany 
przez Wykonawcę 

a 36 miesięcy (minimalny okres) (0 pkt)  

b 48 miesięcy (10 pkt)  

c 60 miesięcy i więcej (40 pkt)  

V. TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY 

Akceptujemy 30 dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z protokołem końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

VI. OŚWIADCZENIA 

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : 



1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ  wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  (w przypadku wprowadzenia ich 
przez Zamawiającego), nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty; 

2. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
zmian; 

3. oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem; 

4. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni; 

5. akceptuję(emy)  wzór umowy i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. Zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią  SIWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny określonej w punkcie III formularza oferty w następującej 
formie/formach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, 
oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania 
instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]

*
, 

 

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: 

LP. Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

    

VIII. PODWYKONAWCY 

 

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać 
również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców) 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Następujące części  niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  (podać nazwy (firm) 
podwykonawców)  na których zasoby  powołujemy się na  zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IX. OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP) 

1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej 
oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. 

 (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…)  

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………….zł netto.  

2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego po stronie zamawiającego. 
 

*niewłaściwe skreślić 

X. STATUS PRZEDSIĘBIORCY 

Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status: 

Mikro przedsiębiorcy]*,   ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro) 

Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro) 

Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro)  

*niepotrzebne skreślić 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 

7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XII. PODPISY  

1. Pieczęć Wykonawcy 2. Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach. 

4. Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data………………………………………………………….. 

 

 

 


