
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWUwP

FORMULARZ OFERTOWY

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE  PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  MNIEJSZEJ NIŻ 400 000 EURO

PROWADZONE ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W MIEJSKIM
PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.

      Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
usług w zakresie obsług serwisowych i napraw bieżących, oraz dzierżawy pomieszczeń 
warsztatowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako Wykonawca  ubiegający 
się o udzielenie zamówienia składam ofertę w niniejszym postępowaniu. 

I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA 

- Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o w Zduńskiej Woli 

Adres: ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola

REGON: 730194915,

NIP: 829-00-07-255,

- Dane dotyczące WYKONAWCY

Nazwa :…………………………………………………………………………………………

Siedziba:………………………………………………………………………………………

Nr telefonu / faks:…………………………………………………………………………….

E-mali:………………………………………………………………………………………….

Nr Rejestru KRS / CEIDG:………………………………………………………………..…

Nr NIP:…………………………………………………………………………………………

NR REGON :………………………………………………………………………………….

NR RACHUNKU :………………………………………………………………………………….

II. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  
     Warunków Udziału w Postępowaniu.

III. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Udziału 
     w Postępowaniu oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWUwP przekazanymi przez Zamawiającego
     i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

IV. OFERUJEMY warunki cenowe oferty.

    1. Cena jednego wzkm stosowanego w rozliczeniu usługi obsług serwisowych 
        i napraw bieżących .

        cena netto............................zł (słownie: .........................................................................................)

        podatek VAT ....... % 

        cena brutto...........................zł (słownie: .........................................................................................)

    2. Cena jednej roboczogodziny stosowanej w rozliczeniu usługi naprawy bieżącej.

        cena netto............................zł (słownie: .........................................................................................)

        podatek VAT ....... % 

        cena brutto...........................zł (słownie: .........................................................................................)



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

    4. Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę pomieszczeń warsztatowych.

        cena netto.......................... zł (słownie:…......................................................................................)

        podatek VAT ....... % 

        cena brutto.........................zł (słownie:............................................................................................)

 V. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielania gwarancji jakości na okres:
     1. Sześciu miesięcy przy naprawach mechanicznych,
     2. Dwanaście miesięcy przy naprawach blacharskich.

VI. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
     Warunków Udziału w Postępowaniu. 

VII. JESTEŚMY związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków  
       Udziału w Postępowaniu.

VIII. ZAMÓWIENIE ZREALZUJEMY  sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie  

       robót**: 
………………………………………………………………………………………………………………

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

IX. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się  

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

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

X.  OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od…….do…… stanowią 
      tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
      i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

XI. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami:

      1. umowy na wykonanie usługi w zakresie obsług serwisowych i napraw bieżących, zał. Nr 4,
      2. umowy dzierżawy pomieszczeń warsztatowych zał. nr 5, 
      3. określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Udziału w Postępowaniu,
      4. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów zgodnie z niniejszą 
          ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Udziału w Postępowaniu,
          w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XII. OFERTĘ składamy na………..stronach.

XIII. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

      1. …………………………………………

      2. …………………………………………

      3. …………………………………………

      4. …………………………………………

      5. …………………………………………

      6. …………………………………………

      7. …………………………………………

      8. …………………………………………

    

  …………………………………….............………
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

* Niepotrzebne skreślić  


