
„Wykonanie naprawy głównej wybranych układów 

dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wzór formularza 

 
Do: Tramwaj Fordon spółka z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz 

 

Od: .............................................................................................................................................. 

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

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

PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): 

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

tel.: ........................................................................... adres skrzynki ePUAP: ………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. W związku z ogłoszonym przetargiem o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie 

„Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130.000 PLN Tramwaj Fordon Sp. z 

o.o.”.. pn.: „Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB” , 

oferujemy realizację przedmiotowej usługi za cenę:  

 

netto ................................................................. PLN 

VAT (… %)                        …………………. PLN 

brutto                                    …………………PLN 

  

Słownie brutto:.........................................................  

 

Udzielamy 24  /  30  /  36* miesięcznej gwarancji na niezawodne funkcjonowanie naprawionych 

podzespołów, licząc od daty protokolarnego odbioru po wykonanej naprawie. 

  

 

II. 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 5 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 określony w rozdz. IV SIWZ p. 1. 

7. Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w 

części: ….…………………………………………......................; 

 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 



„Wykonanie naprawy głównej wybranych układów 

dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21 

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 imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail). 

 

 

VI. Wraz z Formularzem ofertowym składamy: 

 

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VII SIWZ; 

2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ (o ile dotyczy); 

3) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (o ile dotyczy); 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

          reprezentującej Wykonawcę 

 


