
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................... 
................................................siedziba..................................................................................... 
* 
(w przypadku oferty wspólnej wpisać wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika) 
Adres korespondencyjny:………………………………………………………….………. * 
Województwo:................................................ ** Powiat: ........................................... ** 
TEL.: …………………………………………………………………………………...... 
e-mail : ………………………………………………………………………………….. 
REGON:………………………………… ** NIP: ……………..………….………….……** 
* - w przypadku wykonawców zagranicznych należy podać kraj, ** - wykonawcy 
zagraniczni nie wypełniają 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie przez Miejski Zakład Komunikacji Komunikacji siedzibą w 
Nowym Targu przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych i 
akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej. 

1) oferujemy wykonywanie przedmiotu postępowania, zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 

 
 
Oświadczamy ze  na kwotę powyższą składa się wynagrodzenie wyliczone w oparciu o  ceny 
wynagrodzenia  danej grupy : 
 
Grupa A (Załącznik 1A)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 
RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: ……………………………………….zł 
Grupa B (Załącznik 1B)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 
RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: ……………………………………….zł 
Grupa C (Załącznik 1C)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 
RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: ……………………………………….zł 
Grupa D (Załącznik 1D)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 
RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: ……………………………………….zł 
Grupa E (Załącznik 1E)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 
RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: ……………………………………….zł 
Grupa F (Załącznik 1F)    
kwotę netto ..................................zł (słownie: .............................................................złotych) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ..................... zł (słownie: 
.......................................................................................zł.), 



RAZEM BRUTTO ……………………………zł (słownie: 
……………………………………….zł 
 
w okresie od dnia następującego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 
dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 
 
3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
 
4) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: 
................................................................................................................................; 
*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką 
 
5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w 
załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
 
6) oświadczamy, że gwarantujemy czas realizacji dostawy jednostkowej   dla wszystkich 
grup  od A    
     do F   w godzinach.  
 
Grupa A (Załącznik 1A)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
Grupa B (Załącznik 1B)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
Grupa C (Załącznik 1C)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
Grupa D (Załącznik 1D)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
Grupa E (Załącznik 1E)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
Grupa F (Załącznik 1F)    
Czas realizacji dostawy jednostkowej w godzinach ……* nie dłuższy jak 72 godziny 
 
 
* wypełnia Wykonawca, wpisując właściwą liczbę godzin. Jeżeli Wykonawca nie wpisze we 
wskazanym wyżej miejscu liczby godzin, Zamawiający przyjmie że Wykonawca gwarantuje 
czas realizacji dostawy jednostkowej w ciągu 72 godzin.  
Podana liczba godzin będzie wykorzystana przy obliczaniu kryterium opisanego w pkt. 16 
SIWZ. Jeżeli wykonawca nie wpisze żadnej  liczby godzin  otrzyma w kryterium wyboru 
oferty najkorzystniejszej dotyczącym „Czasu realizacji dostawy jednostkowej w 
godzinach” 
 Danej Grupy  0 punktów 
 
7) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi w 
umowie. 
 
8)oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 
dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego; 
 
9) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu o pracę; 
10) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia. W 
takim wypadku Wykonawca winien oznaczyć „X” w poniższym polu: „Nie dotyczy”.  
 
[   ] NIE DOTYCZY 
 
 
10) Prosimy o kierowanie korespondencji do naszej firmy na adres: ……………………….. 
.................................................................................................................................................. 
wypełnia Wykonawca 
 
11) załącznikami do niniejszej oferty są: 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 
............................................., ............... 2018 r 
..………........................................................................................ 
miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 
* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w stosownym zakresie.  
Wykonawca: 
……………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenia Wykonawcy 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części 
zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej, oświadczam, co 
następuje:  
 
oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w punkcie 5 SIWZ warunki udziału w postępowaniu,  
 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i 
art.24 ust.5 pkt.1  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… w przypadku zasadności oświadczenia wg punktu 3 
należy oświadczenie wg punktu 1 skreślić 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
                                 (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                 do występowania  w imieniu Wykonawcy 

 


