Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg

Znak sprawy: ….

Załącznik nr 1 do SIWZ

……..……………………………..
(nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ………….pn.„Świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących.”,
my niżej podpisani:
Wykonawca 1 ……………………………………………………………………………………………………………
adres ………………………………………………………………………………………………………………………...
kod ……………………..………… miasto ………….……………………………………….……
kraj …………………………………………...
nr telefonów ............................................................ nr faksu...................................................................
NIP ......................................................................., REGON ………....................................... ..................
PESEL ..............................................................(dotyczy osób fizycznych).
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym)…….……………………………..……@........................................
Wykonawca 2* ……………………………….…………………………………………………………………..
adres ….........…………................................................................................................................... ..........
kod ……………………..………… miasto ………….……………………………………….……
kraj …………………………………………...
nr telefonów ............................................................ nr faksu...................................................................
NIP ......................................................................., REGON ………....................................... ..................
PESEL ..............................................................(dotyczy osób fizycznych).
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym)…….……………………………..……@........................................
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Wykonawca 3* ……………………………………………………………………………………………………
adres ….........…………............................................................................................................... ..............
kod ……………………..………… miasto ………….……………………………………….……
kraj …………………………………………...
nr telefonów ............................................................ nr faksu...................................................................
NIP ......................................................................., REGON ………....................................... ..................
PESEL .............................................................. (dotyczy osób fizycznych).
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym)…….……………………………..……@........................................
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (np. Lider
Konsorcjum): ...............………………………...........................................................................
adres ….........………….............................................................................................................................
kod ……………………..………… miasto ………….……………………………………….……
kraj …………………………………………...
nr telefonów ............................................................ nr faksu........................................... ........................
NIP ......................................................................., REGON ………....................................... ..................
PESEL .............................................................. (dotyczy osób fizycznych).
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym)…….……………………………..……@........................................
*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ na (właściwe zakreślić)
a) na część I – Pakiet nr 1
b) na część II – Pakiet nr 2
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za następującą łączną:

cenę BRUTTO ................................. zł
(słownie: ............................................................................................................................. złotych)

przy założeniu, że:
wysokość stawki podatku VAT wynosi ……….%
cena NETTO za jeden wozokilometr: .......................zł
(słownie: ................................................................................................................... .......... złotych)
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cena BRUTTO za jeden wozokilometr: .......................zł
(słownie: ................................................................................................................... .......... złotych)
4.

Powyższa cena obejmuje pełny zakres Zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

Zamówienie wykonam/wykonamy* w terminie określonym w SIWZ:od dnia podpisania umowy, jednak nie

wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., z zastrzeżeniem rozdz. IV ust. 3 SIWZ.
6.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr 5

do SIWZ (niewłaściwe skreślić) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7.

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
8.

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.

9.

WADIUM należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………………..

prowadzony w banku ……………………………*/ a w przypadku wniesienia wadium w innej formie – na adres
………………….……………………………..……...……………*.
10. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie, w pliku o nazwie ………………..…* na
stronach nr od …. do ..… * - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww.
terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w konsekwencji czego Zamawiający odtajni
wskazane informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………….………………
12. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest……………………………….....................
13. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
14. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów:
1)

……………………………………………………………………………………………………………

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
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2)

……………………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………………

4)

……………………………………………………………………………………………………………

5)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………., dnia ……… 2020 r.

.......................................................................
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WPISAĆ INFORMACJĘ DOTYCZACĄ WYPEŁNIANIA JEDZ
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