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......................................................... 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

 
 

 

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

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

NIP: ........................................................... REGON: ................................................................ 

PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): 

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

 

tel.: ........................................................................... faks: ........................................................ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.: „Naprawy serwisowe  

i pogwarancyjne PESA, typ 122 NaB”, oferujemy realizację przedmiotowej usługi wynosi:  

 

Wartość netto w wysokości:................................................................. PLN, 

  

Słownie wartość netto usługi naprawy serwisowe i pogwarancyjne PESA 122 NaB 

wynosi:.................................................................................................... 

 

Stawka podatku VAT: ………% 

 

Wartość brutto w wysokości:................................................................. PLN 

 

Słownie wartość brutto usługi napraw serwisowych i pogwarancyjnych wagonów PESA  122NaB 

wynosi:  ……............................................................................................................ 

 

II.  Deklaruję miesięczny wskaźnik eksploatacyjny - gotowość dla wagonów PESA  

     122NaB: 

 

 

Tgx  na poziomie ……………% miesięcznie. 
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III. W związku ze złożoną przez nas ofertą oświadczamy, iż: 

 

1. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia. 

2. Uczestniczymy / nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującą  

w postępowaniu, jest ona dla nas zrozumiała, akceptujemy jej zapisy bez zastrzeżeń, 

a w szczególności zgadzamy się na zawarcie umowy na warunkach wskazanych w projekcie umowy 

– załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu jej złożenia. 

5. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami SIWZ; 

7. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) 24 miesięczny okres obowiązywania umowy o świadczenie przedmiotowej usługi, licząc od 

dnia jej zawarcia. 

2) 24 miesięczny okres umowy dzierżawy pomieszczeń, w których realizowana będzie umowa  

o świadczenie usługi polegającej na naprawach serwisowych i pogwarancyjnych wagonów 

PESA typ 122NaB, równolegle do czasu trwania umowy o świadczenie przedmiotowej usługi; 

8. Zobowiązujemy się udzielić Zamawiającemu 12-to miesięcznej gwarancji na wykonane usługi 

licząc od daty zakończenia naprawy. 

 

III.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone oferty dokumentu opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert /art. 297 k.k./. 

 

IV. Oświadczamy, że niniejsza oferta składa się z .......... kolejno ponumerowanych  

i podpisanych stron. 

 

V.  Osobą (osobami) upoważnioną (upoważnionymi) do kontaktów z Zamawiającym,  

w sprawach związanych z realizacją umowy w czasie jej obowiązywania jest (są): 

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

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

(prosimy wpisać stosowne imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail). 

 

 

VI. Ofertę stanowią: 

 

Wypełniony niniejszy formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru  załączonego do SIWZ. 

 

Załączniki do oferty: 

 

Zał. Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.  

 

Zał. Nr 2 Wykaz robót tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych przez Wykonawcę w 

ciągu 3 ostatnich lat, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym okresie. 

 

Zał. Nr 3  Referencja/referencje od poprzednich zamawiających potwierdzające posiadana wiedzę i 

doświadczenie. 

 

Zał. Nr 4 Wykaz pracowników przewidzianych do zatrudnienia celem realizacji przedmiotu umowy.  

                                                           
 Niepotrzebne skreślić 
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Zał. Nr 5  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy na 

poziomie nie niższym niż 200 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdzi spełnianie opisanego  warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca 

nie może przedstawić dokumentu wymaganego przez Zamawiającego; 

 

Zał. Nr 6  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

 

Zał. Nr 7  Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

Zał. Nr 8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

Zał. Nr 9  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;   

 

Zał. Nr 10 Oświadczenie – deklaracja o zawarciu umowy z MZK Bydgoszcz na dzierżawę  

 pomieszczeń. 

 

Zał. Nr 11 Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

Zał. Nr 12  Deklaracja o realizacji napraw powypadkowych. 

 

Zał. Nr 13  Deklaracja dysponowania zestawem niezbędnych części do napraw bieżących wagonów 

PESA 122NaB. 

 

Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ, o ile Wykonawcę dotyczy dana 

sytuacja, w szczególności: pełnomocnictwa i listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 
Miejscowość i data           podpis upoważnionej osoby   

          reprezentującej Wykonawcę 


