
Nr ref. MPK/01/P/2019 załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: „Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i 
zrównoważonej mobilności miejskiej – etap II ” 

Wykonawca/Lider konsorcjum

Nazwa Wykonawcy/Lidera 
konsorcjum
Adres

NIP

REGON

KRS

Nr telefonu

Nr faxu

Adres email
Wykonawca/Lider konsorcjum 
jest małym/średnim przedsię-
biorcą

TAK/NIE*

Wykonawca/Lider konsorcjum

Nazwa Wykonawcy/Lidera 
konsorcjum
Adres

NIP

REGON

KRS

Nr telefonu

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



Nr faxu

Adres email
Wykonawca/Lider konsorcjum 
jest małym/średnim przedsię-
biorcą

TAK/NIE*

Cena oferty

Brutto w zł

Słownie

Netto w zł

Słownie

Vat w zł

Słownie 

Cena za jeden autobus

Brutto w zł

Słownie

Netto w zł

Słownie

Vat w zł

Słownie 

Opis oferowanych autobusów

Marka autobusów

Typ autobusów

Konstrukcja  szkieletu  spawana  z  profili 
wykonanych  ze  stali  odpornej  na  korozję 
PN-EN-10088 lub aluminium,

TAK/NIE*

Dach, klapy obsługowe i poszycie boczne 
ściana przednia I tylnia wykonana ze stali 
odpornej na korozję  PN-EN-10088 lub alu-
minium lub tworzywa sztuczne

TAK/NIE*

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



Szyba  czołowa  dzielona  pionowo  w  osi 
pojazdu TAK/NIE*

Zawieszenie osi przedniej belka  sztywna TAK/NIE*
Poszycie  boczne  wykonane  w  sposób 
umożliwiający  wymianę  poszczególnych 
elementów  bez  konieczności  jego 
późniejszego  klejenia,  zgrzewania  lub 
spawania  na  całej  wysokości  licząc  od 
dolnej krawędzi autobusu do podszybia.

TAK/NIE*

Układ drzwi - troje drzwi w układzie 2-2-2. TAK/NIE*
Zastosowane  rozwiązanie  w  zakresie 
ochrony  osób  przebywających  w  kabinie 
kierowcy spełniającego wymogi homologacji 
typu  pojazdu  w  zakresie  ochrony  osób 
przebywających  w  kabinie  pojazdu 
użytkowego  (homologacja  udzielona 
zgodnie z Regulaminem nr 29 Europejskiej 
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych  (EKG  ONZ)-Jednolite 
przepisy  dotyczące  homologacji  pojazdów 
w zakresie ochrony osób przebywających w 
kabinie  pojazdu  użytkowego 
(Dz.U.UE.L.2010.304.21 z dnia 20 listopada 
2010r.  z  późniejszymi  zmianami), 
potwierdzonych  dokumentem  uprawnionej 
jednostki.

TAK/NIE*

Zastosowane  rozwiązanie  w  zakresie 
konstrukcji  nośnej,  spełniającego  wymogi 
homologacji  typu  pojazdu  w  zakresie 
wytrzymałości  ich  konstrukcji  nośnej 
(homologacja  udzielona  zgodnie  z 
Regulaminem  66  Europejskiej  Komisji 
Gospodarczej  Organizacji  Narodów 
Zjednoczonych  (EKG  ONZ)-Jednolite 
przepisy  dotyczące  homologacji  dużych 
pojazdów  pasażerskich  w  zakresie 
wytrzymałości  ich  konstrukcji  nośnej 
Dz.U.UE.L.321//55 z dnia 6 grudnia 2007r. z 
późniejszymi  zmianami),  potwierdzonych 
dokumentem uprawnionej jednostki.

TAK/NIE*

Termin realizacji zamówienia:
I transza  -  1 autobus do 30 września  2019 r.                                
II transza – 1 autobus do 31 grudnia 2019 r.
III transza – 1 autobus do 31 marca 2020 r.
W przypadku,  gdy ostateczny termin  dostawy którejkolwiek  z  transz zamówienia, 
upływa  przed  upływem  6  miesięcy  od  dnia  zawarcia  Umowy,  Wykonawca 
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



zobowiązany będzie do zrealizowania tej transzy w terminie 6 miesięcy od zawarcia 
umowy z Zamawiającym.

Oferent oświadcza, iż jest  związany ofertą przez okres 60 dni  od upływu terminu 
składania ofert. 

Oferent oświadcza, że w razie wybrania jego oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w 
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Warunki  płatności:  30  dni  od  dnia  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.

Działając na podstawie art.  36b ust.  1 ustawy PZP oświadczamy, że powierzymy 
podwykonawcom  wykonanie  następującej  części  zamówienia  (jeżeli  Wykonawca 
przewiduje udział podwykonawców)**:

_____________________________________________________

Oferent  oświadcza,  że  wybór  jego  oferty  nie  będzie  prowadził  do  powstania  u 
Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od 
towarów i usług. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u  
Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od 
towarów i usług, do oferty należy załączyć oświadczenie.

Wadium w kwocie 70 000,00 zł zostało wniesione w formie:

_____________________________________________________
(dowód w załączeniu)
Numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  zwrócić  wadium  wniesione  w 
pieniądzu:

_____________________________________________________

Oświadczam, że  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  oraz  zasadność ich  zastrzeżenia 
wskazano w  dokumentach:**

_____________________________________________________

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  
14 RODO1) wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.***

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



___________, dn. ___________ ____________________________
                                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


