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FORMULARZ OFERTY 

 

Ja (my), niżej podpisany (ni) 

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

 

działając w imieniu i na rzecz :……………........................................................................................................ 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 

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

 (adres siedziby Wykonawcy) 

 

 

NIP  ...................................................... REGON…………………………………………………..………….... 

 

BDO……………………………………………………………………………………………………….….…. 

 

Nr konta bankowego: …………………………................................................................................................... 

 

nr telefonu ....................................................  e-mail  ................................................ 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:  

 

„Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych 

do przewozu osób w komunikacji miejskiej ” 

 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:  

 

 

składam niniejszą ofertę:  

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SWZ  za całkowitą cenę umowną brutto: (zgodnie z Rozdziałem XI SWZ): 

 

 

CENA BRUTTO      .............................................................. ZŁ ( 4 SZTUK ŁĄCZNIE) 

 

PODATEK VAT      .................................................................. ZŁ ( 4 SZTUK ŁĄCZNIE) 

 

CENA NETTO        .................................................................. ZŁ ( 4 SZTUKI ŁĄCZNIE) 

 

W TYM NETTO: ………………………..…….. ZŁ ( ZA 2 AUTOBUSY POJEDYNCZE ) 

                               

                              ……………...…………….… ZŁ ( ZA 2 AUTOBUSY PRZEGUBOWE) 
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należy podać: markę, typ, model oferowanych autobusów  

 

……………………..………………………………………………………….….., 

 

 

2. Oświadczamy, że oferowane autobusy spełniają następujące WARUNKI TECHNICZNO-

EKSPLOATACYJNE: 

 

1) Pojemność skokowa silnika w cm3 wynosi: 

a. autobus pojedynczy ……………………………. cm3` 

b. autobus przegubowy …………………………… cm3 

 

 

2) Zawieszenie *): 

 zależne ze stabilizatorem osi, 

 niezależne. 

 

3) Obsługa serwisowa systemu wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika*)  

 5 letnia obsługa serwisowa przez wykonawcę 

 brak obsługi serwisowej przez wykonawcę. 

 

4) Szyba czołowa *) 

 szyba czołowa 3-częściowa dzielona w pionie na pół z wydzielonym świetlikiem na 

tablicę informacyjną 

 szyba czołowa (inne rozwiązanie) 

5) Okna boczne z elementem ruchomym *) 

 górne partie uchylne 

 górne partie przesuwne 

 

* należy zaznaczyć tylko jedną z powyższych wartości 

 

3. Oświadczam(y), że oferowane autobusy objęte będą gwarancją całopojazdową: 

 

 na okres 36 miesięcy;  
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 na okres 48 miesięcy; 

 

zaś w pozostałym zakresie oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres wskazany w 

SWZ. 

* należy zaznaczyć tylko jedną z powyższych wartości.  

 

Minimalny dopuszczalny okres gwarancji całopojazdowej, o której mowa powyżej wynosi 36 

miesięcy. 

 

4. Oświadczam(y), że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw 

wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 

 

 przekroczy 50 % / nie przekroczy 50 % * 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

5. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………...dni 

(termin maksymalny: 270 dni od daty podpisania umowy). 

 

6. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

 

7. Ponadto oświadczamy że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz  

z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a ponadto zapewniamy, iż oferujemy 

wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych w 

SWZ, 

2) uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia 

oferty i do wykonania zamówienia, 

3) cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto za 

dostarczony towar, podatek VAT, 

4) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

 

8. Faktury VAT będą wystawiane w formie elektronicznej tzw. e-faktury i przesyłane na adres poczty 

elektronicznej: sppk@sppk.pl.  

9. Powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:  

 

mailto:sppk@sppk.pl
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Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………..……….. 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

10.  Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni 

wykonawcy wykonają następujące dostawy: 

 

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Wskazanie dostaw, które będą wykonywane 

przez wykonawcę  

1.   

2.   

(należy wypełnić, tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia) 

 

11. Powierzymy niżej wymienionym dostawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:  

 

Lp. Firma (nazwa) dostawca Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział dostawców) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

12. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 

 

13. Wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy (dotyczy wadium wnoszonym w 

pieniądzu):  

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

 

14. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 

 

15.  Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

16. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to: 

□ mikroprzedsiębiorstwo*  

□ małe przedsiębiorstwo* 

□ średnie przedsiębiorstwo* 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza* 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej* 

□ inny rodzaj* 

17. Oświadczam, że wobec podmiotu który reprezentuje nie zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane 

w Rozdziale V pkt. 1 ppkt 8 i 9 SWZ. 

 

 

 

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 

oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie. 

  

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

1. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

Uwaga ! 
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Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie tj. pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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