Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
___________________ dnia _____________
.............................................
pieczęć adresowa Wykonawcy
NIP............................................
REGON....................................

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Sp. z o. o.
w Zduńskiej Woli
ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

FORMULARZ OFERTY
Ja / My niżej podpisany/ni:
.................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy
miejsce zamieszkania/ siedziba Wykonawcy:
.................................................................................................................................................
dokładny adres Wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie:
................................................................................................................................................
podać adres i nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS
w odpowiedzi na przetarg nieograniczony pn.:
„WYKONANIE OBSŁUG OKRESOWYCH
I KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAW BIEŻĄCYCH AUTOBUSÓW”
składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie
z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz
informujemy:
1. Akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności akceptujemy

warunki określone we wzorze umowy - Załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Zamówienie zrealizujemy w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
4. Oferujemy realizowanie przedmiotowego zamówienia, za poniżej określoną cenę
skalkulowaną na podstawie wytycznych określonych w rozdziale XIV Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Cena brutto za wykonanie usług w zakresie obsługi serwisowej
Cena jednego wzkm
stosowanego w
rozliczeniu usługi
obsług serwisowych
autobusów w zł netto

Lp.

1.

Podatek
VAT w
%

Cena jednego wzkm
stosowanego w
rozliczeniu usługi
obsług serwisowych
autobusów w zł
brutto
(kol 2 x 1,23)

Przewidywana ilość
wzkm w czasie trwania
zamówienia w km

23

Cena brutto za wykonanie
usług w zakresie obsługi
serwisowej autobusów
(kol 4 x kol 5)

900 000

2) Cena brutto za wykonanie usług w zakresie napraw bieżących autobusów

Lp.

Cena jednej
roboczogodziny
stosowanej w
rozliczeniu usługi
naprawy bieżącej w
zł netto

1.

Podatek
VAT w
%

Cena jednej
roboczogodziny
stosowanej w
rozliczeniu usługi
naprawy bieżącej w
zł brutto
(kol 2 x1,23)

Przewidywana ilość
roboczogodzin w zakresie
usługi naprawy bieżącej
w czasie trwania
zamówienia

23

Cena brutto za wykonanie
usług w zakresie usługi
naprawy bieżącej
(kol 4 x kol 5)

3500

3) Marża doliczona przez Wykonawcę, do zakupionych przez siebie materiałów i części,
które będą wykorzystane do napraw

Lp.

Przewidywana kwota środków
finansowych przeznaczonych
na zakup materiałów i części
które będą wykorzystane do
napraw w zakresie usługi
naprawy bieżącej netto

1.

Marża doliczona przez
Wykonawcę, do ceny zakupionych
przez siebie materiałów i części
netto,
które będą wykorzystane do napraw
w % do dwóch miejsc po przecinku

Podatek VAT
w%

275 000,00

Cena brutto materiałów i
części które będą
wykorzystane do napraw
w zakresie usługi naprawy
bieżącej
(wartość z kol 2
zwiększona o wartość
procentową określoną w
kol 3 i powiększona o
należny podatek VAT )

23

Cena oferty brutto ……………………………….(suma z wyliczeń z ppkt 1) - 3))
5. Ponadto

oferujemy
warsztatowych:

wysokość

miesięcznej

opłaty

za

dzierżawę

pomieszczeń

1) netto.......................... zł
2) podatek VAT ....... %
3) brutto.........................zł

6. Zobowiązujemy się do udzielania gwarancji jakości na okres:
1) Sześciu miesięcy przy naprawach mechanicznych,
2) Dwanaście miesięcy przy naprawach blacharskich.

7. W załączeniu przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w zapytaniu
ofertowym, które są integralną częścią oferty.

8. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………………………………….

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................ telefon........................................... faks.....................................email.........................................................
10. Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych stron.
...................................... dnia............................ r.

.................................................
PODPIS WYKONAWCY/ PEŁNOMOCNIKA

