
Zamówienie  MZK/03/P/2012                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
.............................................. 
        (pieczęć oferenta) 
                                                                                                                               
                                                                O F E R T A 
 
dla: 
 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, 96 – 100 Skierniewice , ul. 
Czerwona 7  
 
 
złożona przez: 
Nazwa............................................................................................................................. 
 
Siedziba.......................................................................................................................... 
 
Nr tel./faks........................................................................................................................... 
 
NIP........................................................               Regon................................................... 
 
 w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 
zamówienia sektorowego. 
 
Przedmiotem oferty jest usługa  obejmująca: 

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO 
PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W SKIERNIEWICACH  

 
Cena oferty : cena stałej kwoty ryczałtowej                                                                                          
 Zobowiązujemy się  wykonać przedmiot zamówienia za: 
 
cena oferty............................ zł netto słownie........................................................................................ 
podatek VAT ……………..% 
cena oferty ………………… zł brutto słownie ………………………………………………………………. 
 
OŚWIADCZENIA  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1. stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych: 
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 
 posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia; 
 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 
 

2. stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  nie podlegam(y) 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
3. zdobyłem ( zdobyliśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy,  
 

4. gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami; 
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5. akceptuję wzór umowy bez zastrzeżeń; 

 
6. akceptuję termin związania ofertą – 30 dni; 

 
7. zrealizujemy  zamówienie bez udziału  podwykonawców; 

 
8. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie  
wskazanym przez Zamawiającego; 
 

9. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]

1
;  

 
10. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 
 

11. akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

Wykaz załączników i dokumentów przestawianych w ofercie przez Wykonawcę: 
 
a) …………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………… 
 
……………………….. 
  
 
 
 
 
Miejscowość / Data Podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
  Wykonawca usuwa niepotrzebne 


