Załącznik nr 1a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
.......................................
FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1

(pieczęć oferenta)

PRZEDMIOT OFERTY I CENA OFERTY

Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk
fabrycznie nowych, autobusów miejskich, niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy
maxi, 3 sztuk klasy mega) z możliwością skorzystania z prawa opcji.
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn:

Oferujemy do dzierżawy 15 sztuk (zakres podstawowy) fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów
komunikacji miejskiej:
1. ………………………………..………………….
(wpisać nazwę/typ/model autobusu klasy maxi)

2. ………………………………………………………
(wpisać nazwę/typ/model autobusu klasy mega)

posiadających wszelkie dokumenty, wymagane przepisami prawa dla dopuszczenia w/w pojazdów do
ruchu, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003,
Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7
do SIWZ, z których zamawiający będzie korzystać na zasadach dzierżawy, za kwotę:
Wartość netto oferty:

…………………………………………………………………………....……………………….…….………. PLN
(15 pojazdów wartość czynszu netto za cały okres dzierżawy 120 miesięcy)

Słownie wartość netto oferty: ..................................................................................................................................................... PLN
Podatek VAT: ……………… %
Wartość brutto oferty:……………………………………………………………………………..………………… PLN
(15 pojazdów wartość czynszu brutto za cały okres dzierżawy 120 miesięcy)

Słownie cena oferty:....................................................................................................................................... PLN
Wyliczenie wartości czynszu dzierżawy za okres 120 miesięcy

L.p.

Asortyment

1

2

1.

3

………………………
(wpisać nazwę/typ/model
autobusu klasy maxi)

2.

Wartość netto
miesięcznego
czynszu
dzierżawy
za
Ilość
[szt.] jeden pojazd
w danej
klasie

………………………
(wpisać nazwę/typ/model
autobusu klasy mega)

4

Wartość netto
czynszu
dzierżawy za
okres 120
miesięcy,
wszystkie
pojazdy

5

6

Stawka
VAT
(%)

7

Wartość brutto
czynszu
dzierżawy
za okres 120
miesięcy,
wszystkie
pojazdy

Początkowa
cena netto za
jeden pojazd

8

9

12
……..…….…….. zł ………… .…….. zł …………

..……... zł

……………..……….. zł ………..………... zł

…..………..…….. zł ………… ..…..…zł ……………..……... zł

……………..……….. zł ………..………... zł

3

ŁĄCZNIE (POZ 1 + POZ 2)
2)

Wartość netto
miesięcznego
czynszu
dzierżawy za
wszystkie
pojazdy

…………..……. zł …………………….. zł

……………..……….. zł

Oświadczamy, że w przypadku zastosowania przez zamawiającego prawa opcji (i zwiększenia realizacji
zamówienia w stosunku do jego podstawowego zakresu), zobowiązujemy się do dostarczenia zwiększonej
ilości do 5 sztuk autobusów klasy maxi w terminie do dnia 31.12.2017r. za cenę jednostkową miesięcznego
czynszu dzierżawy przedstawioną w formularzu cenowym oraz oświadczamy, że nie będziemy wnosili
żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

............................................
Miejscowość, data

.

...........................................
podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

W związku ze złożoną przez nas ofertą oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującą w postępowaniu,
jest ona dla nas zrozumiała, akceptujemy jej zapisy bez zastrzeżeń, a w szczególności zgadzamy się na
zawarcie umowy na warunkach wskazanych w projekcie umowy – załączniki nr 5 (projekt umowy dzierżawy)
2. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
3. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umów na warunkach określonych
w SIWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami SIWZ.
5. nie zamierzam/zamierzam* powierzyć następującym podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
części zamówienia w zakresie;
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

6. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907,
z późn. zm./ - w skr. Pzp., oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
6.1. od strony……… do strony………..
6.2. od strony……… do strony………..
6.3. od strony……… do strony………..
…………………………………………
6.n. od strony……… do strony………..

............................................
Miejscowość, data

.

...........................................
podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

