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Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP 01/2019
…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot postępowania
Zamawiający

Wykonawca

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie
nowej zamiatarki
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres: u.. Traugutta 33, 09-200 Sierpc,
Regon: 147085519
NIP: 776-000-08-19
Nazwa:
Adres:
Regon:
NIP:

Proponowana marka, typ oraz rok i
miesiąc produkcji

Cena ofertowa netto

Cyfrowo:

Słownie:

Podatek VAT

Cyfrowo:

Słownie:

Cyfrowo:

Słownie:

Cena ofertowa brutto
Okres gwarancji w miesiącach (minimalny
okres 24 miesiące)
Termin realizacji umowy (należy podać w
dniach)
Maksymalny termin dostawy wynosi 14
dni
Termin związania ofertą

30 dni

Wysokości opłat leasingowych
Rodzaj opłaty
Wpłata początkowa (czynsz inicjacyjny) 5 % wartości zamiatarki
59 równych rat, (obejmujących inne koszty i opłaty zamiatarki )
Wysokość pojedynczej raty wynosi:
…………………………………..zł netto
…………………………………..zł VAT

Wartość
netto w PLN

VAT
w PLN

Wartość
w PLN

59 rat x wartość pojedynczej raty

brutto
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………………………………….zł brutto
Opłata za wykup uiszczana razem z ostatnią ratą 1 % wartości
zamiatarki podwoziowej
Razem: wpłata początkowa (czynsz inicjacyjny) 5 % wartości
zamiatarki + 59 równych rat (obejmujących inne koszty i opłaty
zamiatarki) + opłata za wykup uiszczana razem z ostatnia ratą - 1
% wartości zamiatarki.
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi ...……………………....złotych (brutto)
słownie: ........................................................................................................... złotych (brutto)
Cena brutto podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że:
proponowany pojazd spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
proponowany pojazd jest fabrycznie nowy i nieużywany,
zapewniam autoryzowany serwis gwarancyjny na warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
posiadam autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zamiatarki na terenie RP,
w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia, w dniu dostawy pojazdu dostarczę
zamawiającemu wszystkie dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu po drogach publicznych
zgodnie z ustawa Prawo o Ruchu Drogowym,
w dniu przekazania pojazdu dostarczymy również:
• instrukcję obsługi w jęz. polskim,
• katalog części zamiennych w formie obrazkowo – numerycznej,
• kartę gwarancyjną.
przeszkolę pracowników (operatorów) wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi
i eksploatacji zamiatarki oraz wystawimy dokument potwierdzający przebyte szkolenie,
nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odniesieniu do informacji zawartych w
ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają
następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
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k) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1
l) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług 2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
……………………… 3 objętej przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku będzie
wynosiła) …………………………4 PLN.
1
W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) należy przekreślić
2
W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) należy przekreślić
3
Wpisać dostawę, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług
4
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy wymienionej wcześniej.
ł) Wadium w kwocie 10 000,00 PLN zostało przez nas wniesione w formie …………………………
m) Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto nr …………………………………………………….. lub na
adres……………………………………………………………………………………………………………
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy zgodnej z Istotnymi
postanowieniami stanowiącymi integralną część umowy- zawartymi załączniku nr 7 do SIWZ oraz
udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia zawierającej minimalne warunki wymagane przez
Zamawiającego W opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia (jeśli jest to wiadome
należy podać również dane proponowanych podwykonawców – nazwę, siedzibę, dane
kontaktowe wraz z ich przyporządkowaniem do danych części zamówienia):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(należy podać części zamówienia i ewentualnie dane podwykonawców zgodnie z treścią tego
punktu lub wpisać „nie dotyczy” jeśli zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie)

5. Wykaz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz ze wskazaniem przez podmiot
udostępnionych zasobów:
…………………………………......................................................................................
(jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów należy wpisać „nie dotyczy”).
6. Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym
.......................................................... tel. kont., fax., e-mail ..............................................................................
......................................................... tel. kont., fax., e-mail ...............................................................................
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz następujące dokumenty:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.
10. Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. oświadczam, że załączone do oferty dokumenty nie
są podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę zaś pisemne oświadczenia dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu są rzetelne.
7.
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.……………….................................
miejscowość, data

………………….......................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

