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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej  

w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, 

 Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: 

 

Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych 
autobusów miejskich klasy MIDI w ramach projektu „Budowa systemu integrującego 

transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi” 

 

przedkładamy niniejszą ofertę: 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gnieźnie, 
siedziba: ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno  
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

 
                                        (pieczęć Wykonawcy/ców) 
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DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres, faks lub e-mail 
 
Pełna nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mailowy  

 

 

3. Cena oferty wynosi: 
Oferuję(my) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i wszystkich załącznikach do niej za cenę ofertową: 

 
 

1) Cena całości przedmiotu zamówienia: 
Wartość netto........................................................................................ PLN 
Podatek VAT:...................% w kwocie................................................. PLN 
Wartość brutto...................................................................................... PLN 
(słownie:...............................................................................................................) 
 
 

2) Cena jednego autobusu: 
Wartość netto........................................................................................ PLN 
Podatek VAT:...................% w kwocie................................................. PLN 
Wartość brutto...................................................................................... PLN 
(słownie:...............................................................................................................) 

 
 

 

Oświadczam/y, że zaoferowana w pkt. 1) cena brutto obejmuje całość przedmiotu zamówienia 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz że w trakcie 
trwania umowy nie ulegnie zmianie. 
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4. Pozostałe kryteria oceny ofert inne niż cena: 
 
4.1 Właściwości techniczno – eksploatacyjne zaoferowane przez Wykonawcę: 
 

L.p.  Nazwa kryterium Spełnienie 
parametru 

(zaznaczyć X ) 

Oceniany parametr 

1. Zawieszenie osi 
przedniej 

 
 
 

Zaoferowanie zależnego zawieszenia osi 
przedniej (sztywna oś ze stabilizatorem)  
 

 Zaoferowanie zawieszenia niezależnego  
 
 

2. Wytrzymałość 
konstrukcji 
nośnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaoferowanie autobusów spełniających wymogi 
homologacji typu pojazdu w zakresie 
wytrzymałości ich konstrukcji nośnej 
(homologacja udzielona zgodnie z Regulamin nr 
66 Europejskiej Komisji 
 Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy 
dotyczące homologacji dużych pojazdów 
pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich 
konstrukcji nośnej (Dz. U. UE. L. 321/55 z dnia 6 
grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami), 
potwierdzonych dokumentem uprawnionej 
jednostki  
 

 Brak spełnienia w/w wymogu  

3. Szerokość drzwi  
 

Szerokość efektywna drzwi 1249 mm i powyżej  

 
 

Szerokość efektywna drzwi od 1211 do 1248 
mm   

 Szerokość efektywna drzwi 1210 mm i poniżej  
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4.2 Oszczędność zużycia paliwa i ochrona środowiska 

 

L.p.  Nazwa kryterium Parametry zaoferowane przez Wykonawcę 

 
1. Zużycie paliwa  wg SORT 2  

[l/100km] 
  
 
 

2. Emisja dwutlenku węgla (CO2)  
[g/km] 
 

  
 
 

 

4.3 Gwarancja 

L.p.  Nazwa kryterium Spełnienie 
parametru 

(zaznaczyć X) 

Metodologia oceny 

1. Okres gwarancji na 
cały autobus 

 
 
 

Zaoferowanie okresu gwarancji 36 miesięcy  
 

 Zaoferowanie okresu gwarancji 37 miesięcy  
i dłużej  
 
 

2. Okres gwarancji na 
perforację 
spowodowaną 
korozją poszyć 
zewnętrznych oraz 
szkieletu nadwozia i 
podwozia 

 
 
 

Zaoferowanie okresu gwarancji 120 - 143 
miesięcy  

 Zaoferowanie okresu gwarancji 144 miesięcy 
i dłużej 

3. Okres gwarancji na 
powłoki lakiernicze 

 
 

Zaoferowanie okresu gwarancji 72 – 83 
miesiące 
 

 Zaoferowanie okresu gwarancji 84 miesiące  
i dłużej  
 
  

 
 
 



 
 

5 
 

5 OŚWIADCZENIA: 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

5.1 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty; 

5.2 zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 
nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5.3 w zaoferowanej cenie wskazanej w pkt. 3.1. zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia; 

5.4 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 
okres 60 dni od upływu terminu składania ofert; 

5.5 oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji; 

5.6 w zakresie terminu realizacji zamówienia zobowiązuję(my) się do wykonania 
przedmiotu zamówienia do 30.09.2018 r. i maksymalnych terminach dostaw 
określonych w SIWZ tj.  

• do 16.04.2018 r. – 4 szt. 
• do 31.05.2018 r. – 4 szt. 
• do 30.09.2018 r. – 4 szt. 

 
5.7 oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: tak/nie 

oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach  
nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pod warunkiem, że Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa); 

5.8 wadium w kwocie ........................................................ zł zostało wniesione w formie: 

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

(dowód w załączeniu) 

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione  
w pieniądzu ................................................................................................................................. 

5.9 zamówienie wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców, którym 
zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

Podwykonawca (nazwa i adres) ............................................................................... 

Zakres prac ................................................................................................................... 

Podwykonawca (nazwa i adres) .............................................................................. 
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Zakres prac ..................................................................................................................  

5.10 zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji na:  

• na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia 
i podwozia – na okres ................................................................................................. 

• na powłoki lakiernicze – na okres ………………………………………………………………............ 

• na cały autobus – na okres ....................................................................................... 

5.11 na podstawie art. 91 ust. 3a PZP oświadczam, że wybór oferty: 
 
Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X: 
 

  
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

 
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

 
a) wskazuję nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………… 
b) wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….… 

 
5.12  Oświadczamy, że w przedmiocie dostawy 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, przekracza 50 %. 

 
Oferta zawiera ……… kolejno ponumerowanych oraz trwale zszytych stron . 

 
 
6 Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) …….. 
2) …….. 

 
 
 
…………………, dnia: ……………………….                                           ……………………………………………………… 

                                         Podpis i pieczęć osoby/osób uprawionych  
                                                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 niepotrzebne skreślić 


