
Projekt p.n.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)
faks: ……………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………….

Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................
                                                                                                                (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.: 
„Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów”

zobowiązuje/my się wykonać przedmiot zamówienia - zgodnie z wymaganiami zawartymi w SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ)  jednocześnie  oświadczam/y,  że  akceptuję/my  w  całości
wszystkie warunki zawarte w SIWZ jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Działając w imieniu:
a) własnym*
b) spółki cywilnej* składającej się z:

-   .............................................................................................................................................................
-   .............................................................................................................................................................
    *niepotrzebne skreślić

1. Oświadczam/y, że zamówienie zrealizuję/my:
sami/przy udziale Podwykonawców* w następującym zakresie:
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
(zakres dostaw, które zostaną powierzone Podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm Podwykonawców jeśli są

znane)

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, dostawy objęte zamówieniem zamierza/my zlecić Podwykonawcy (należy podać
nazwę,  firmę), który  będzie  brał  udział  w  realizacji  zamówienia  .......………..…………………………
….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 
3. *Oświadczam/y,  że  sposób  reprezentacji  Wykonawcy/Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
.........................................................................................................................................................

    (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – m. in. spółki cywilne lub konsorcja)



4. Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę (zgodnie z poniższą tabelą): 

Wartość netto ............................................... PLN

słownie: ................................................................................................................................ PLN

Podatek VAT – …… % ………………........ PLN

słownie: …………………….................................................………………………………………………………. PLN

Ogółem wartość brutto .................................. PLN

słownie: ................................................................................................................................. PLN

Oferowany
przedmiot

zamówienia 

Cena jednostkowa
netto 

bez podatku 
od towarów 
i usług VAT 

[w  PLN]
za 1 sztukę

Ilość
sztuk

Wartość netto 
bez podatku 

od towarów i usług
(VAT) 

[w  PLN]

Stawka podatku
od towarów 
i usług VAT 

[w %]

Wartość brutto 
z podatkiem 

od towarów i usług
(VAT ) 

[w  PLN]

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 = [kol. 2 x kol. 3] kol. 5
kol. 6 = [kol. 4 

+ kwota podatku VAT]

Autobus 
……………….........
…….................…

(marka, typ,
nazwa handlową,
model, symbol lub
inne oznaczenie)

………….....................

słownie

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

2

………...................…..

słownie

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

….. %

……………............………..

słownie
………………………………………
………………………………………

………………………

5. Oświadczam/y,  że  oferowane  autobusy  są  autobusami  ……………………….…………………….............……..
…..................................................................................................................................................……

(Nazwa Producenta autobusu)
  
6. Oświadczam/y,  że  oferowane  autobusy  spełniają  wszystkie  warunki  i  wymagania  oraz  posiadają

parametry techniczne i wyposażenie zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku
nr  2  do  SIWZ,  tj.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  DOTYCZĄCA  PRZEDMIOTU  DOSTAWY  OBJĘTEJ
ZAMÓWIENIEM. Na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO przedstawiamy
parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów podlegające ocenie. 

7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj.  przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczam/y,  że  zamówienie  zostanie  przez/e  mnie/nas  wykonane  w  terminach,  zakresie  i  według
wymagań określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy, które składając ofertę w pełni akceptuję/my.

9.  Akceptuję/emy warunki realizacji zamówienia, warunki dostaw, warunki rozliczeń oraz warunki płatności
zawarte w SIWZ.

10. Oświadczam/y,  że  w ramach wynagrodzenia  określonego w mojej/naszej  ofercie,  poniosę/poniesiemy
wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji niniejszego zamówienia.

11. Oświadczam/y,  że  niniejsze  zamówienie  zostanie  wykonane  w  nieprzekraczalnym  terminie  do:
23.07.2018 r. z uwzględnieniem terminów i warunków dostaw częściowych.

12. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z warunkami umowy zawartymi
we wzorze umowy), przyjmuję/my je bez zastrzeżeń i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ – w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



13. Oświadczam/y, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia
oferty oraz wykonania niniejszego zamówienia, w związku z czym w ramach wynagrodzenia określonego
w  mojej/naszej  ofercie,  poniosę/poniesiemy  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  właściwej  realizacji
zamówienia.  

14. Oświadczam/y,  że  akceptuję/my  termin  zapłaty  faktur  wynoszący  30  dni licząc  od  daty  ich
doręczenia Zamawiającemu.

15. Na  oferowany  przedmiot  zamówienia  udzielam/y  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady
odpowiednio na:
a)  na cały autobus ……. miesiące licząc od daty przekazania autobusu – (min.24 miesiące), 
b) na perforację  poszyć  zewnętrznych oraz szkieletu  podwozia  i  nadwozia  …………..  miesiące bez

limitu kilometrów – (min. 144 miesiące),
c) na powłoki lakiernicze ………………….. miesięcy, bez limitu przebiegu -  (min. 60 miesięcy).

16.  Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
a  w   szczególności  koszt  dostarczenia  wraz  z  autobusami  dokumentacji  oraz  przeprowadzenia
instruktarzu. 

17. Informuję/my,  że  wybór  mojej/naszej  oferty  będzie/nie  będzie* prowadzić  do  powstania
u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług.
Wskazuję/my jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić  do  jego  powstania  oraz  wskazuję/my  ich  wartość  bez  kwoty  podatku.
……………............................................................................................................................…..*

18. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …..… stronach.
19. Wadium  dla  niniejszego  zamówienia  w  kwocie  ………………………..................  zł  (słownie  zł

……………………………………................................................………………………………………………………………)
zostało złożone w formie ……………….............................……….......................................................…....

20. Po zakończeniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić
na konto/*adres: ………………………………………………………………..........................………………………………..
…………………………………………..........................……………………………………………………………………………….

21. Informacje zawarte  na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji i  nie  mogą  być  udostępniane  przez  Zamawiającego.
(wypełnić jeśli dotyczy).

22. Deklaruję/my,  że  wszystkie  oświadczenia,  informacje,  dokumenty  złożone  w  ofercie  są  kompletne,
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

23. W  przypadku  wyboru  mojej/naszej  oferty,  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  wniosę/wniesiemy
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  dla  całego  zamówienia  w  wysokości  5  %  ceny
umownej, tj.  ……………..................… zł (słownie: ….........…............................................................
……………………………………………………….…......................................................................……  złotych).
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  następującej  formie:
…………………...…….......................................................................................................………………… 

24. Oświadczam/y, że moja/nasza firma tj. ……………......................….……................................. uważa się:
  (nazwa i adres)

   za małego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych
nieprzekraczający  równowartości  w  złotych 10  milionów  euro,  lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów
euro;
   za średniego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych
nieprzekraczający  równowartości  w  złotych 50  milionów  euro lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 43 milionów
euro.
 nie dotyczy 



25. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 
.………………………………………...............................................................................................................

(podać adres)
osoba do kontaktu: ..........................................................................................................................

tel.: …………………………....……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….   

……………………….…………………….                                 …..............................................................
                             (data)                                                                    (pieczęć i podpisy osób upoważnionych 
                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym)

Do formularza oferty załączam/załączamy następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki:
1. FORMULARZ OFERTOWY.
2. Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów podlegające ocenie. 
3. STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.
4. ………........................................................................………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………….........................................................................….
6. ………………………………………………………………………........................................................................………..
7. …………………………………………………………………………........................................................................……..
(…) …........................................................................................................................................................

*- nie właściwe skreślić


