
 

ROZDZIAŁ 1 

 

...................................................... , dnia ....................... 2017r. 

   (miejscowość) 

Nazwa  Wykonawcy  ................................................................ 

Kod, miejscowość .................................................................... 

Ulica, nr domu, nr lokalu .......................................................... 

REGON ...........................NIP ..................................................  

Numer telefonu Wykonawcy...................................................... 

Numer fax-u ..........................................................................… 

Firmowy adres e-mail Wykonawcy  .......................................... 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy  

i podpisująca ofertę……………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko, dane teleadresowe) 

 

        Prezydent Miasta Legnicy 

Plac Słowiański 8 

59-220  Legnica 

 

FORMULARZ     OFERTY 

1. Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego w  Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2017/……………z dnia ………..... 2017r. o przetargu nieograniczonym na  

„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” -  zadania związanego z realizacją projektu pn: „Zakup 

nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013., 
 

ja(my) niżej podpisany(ni) oferuję(my) zrealizować zamówienie publiczne za cenę brutto : 

        ………………………………………………………......zł* 

(słownie ……………………………………………………………….……………złotych) 

     netto: …………………………………..…………….……………zł** 

(słownie: …………………………………………………………………………..złotych) 

Podatek VAT: ……………………………zł, według obowiązującej stawki.*** 

(słownie: ………………………………….………………………………………...złotych) 

 

* Cena brutto stanowi cenę netto powiększoną o podatek VAT. 

** Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** *Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

 

w tym:  

 

1. za realizację usługi przewozowej  w zakresie rzeczowym , który wynosi  około 366.357,00 wozokilometrów. 

Iloczyn  366.357,00 wozokilometrów oraz ceny za 1 wozokilometr  ….........................zł  netto (słownie  złotych 

….............................................)  +  PODATEK  VAT. …………………...zł …………………………….zł brutto 

(słownie  złotych …..........................................…). 

+ 

2.  za przeprowadzenie  w okresie realizacji zamówienia kontroli w autobusach linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8  

    /przyjęto  – 1008 kontroli w dni robocze i 226 kontroli w dni wolne od pracy/, windykację i pobór opłat 

przewozowych dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych roczną kwotę ryczałtową: 

-netto:……………………….(słownie złotych……………………………………..) 

- brutto:…………………………..(słownie złotych……………………………………..) 

 

2. Oświadczamy, że zapewnimy do realizacji zamówienia pojazdy zastępcze z normą emisji spalin EURO:  

a) pojazdy zastępcze – 2szt. z normą EURO IV – TAK/NIE* 

b) pojazdy zastępcze – 2 szt. z normą EURO V lub EURO VI – TAK/NIE* 

c) pojazdy zastępcze – 3 szt. i więcej z normą EURO V lub EURO – TAK/NIE* 
 

* niepotrzebne skerślić 

Należy OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIĆ – PUNKTOWANE KRYTERIUM OCENY OFERT. 

 

3. Termin realizacji : od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

4. Warunki płatności – zgodnie z § 8 projektem umowy. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie. 



6. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ………………2017r. w formie…………………………………… . 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać : 

a) gotówka - przelewem   na konto .............................................................................................. 

b) inna forma  -zwrot ................................................................................................................... 

     ( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  

 

8. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

9. Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego 

(niepotrzebne skreślić) 

przez ………………….……………………..…......................................……. 

(nazwa lidera) 

10. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  
 

Tak   □             Nie   □ 
(właściwe zaznaczyć) 

 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. 

Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  
- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR;  
- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR, 
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

11. Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty na część jawną  str ..................................  

(część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji)  i część niejawną str ............................................… 
 

12. Załącznikami do oferty są : 
(1) Załącznik nr 2 JEDZ – OPERATOR 4 i 8 Legnica 

(2) Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg 

załącznika nr 3, 

 (3)  Wadium w formie .............................…, 

 (4) Zaakceptowany wzór umowy  wraz z załącznikami. 

 (5) ……………………………………………………………, 

 (6) ………………………………………………………… . 

 

12.  Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     

     Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 

     Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 

 

13. Oferta została złożona na……..... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

             Podpisano 

 

 

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

      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

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

        ( nazwa, adres) 


