
Wykonawca:  

 
 

MZK.271.1.2022 
 
 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 

Do  Prezesa  
Miejskiego Zakładu Komunikacji                
sp. z o.o. w Krotoszynie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: 
 
 
 
 
 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 
 

 
 
 
 

 

1. Oferujemy dostawę samochodu marki ……………. model ……………………, zgodnie            
z formularzem technicznym (zał. Nr 1 do oferty)  za cenę netto :  
……………………….PLN. 

     słownie : ………………………………………………………………………………… 
     Podatek VAT wynosi ….. %, co stanowi kwotę ………….. PLN. 
     Cena brutto oferty wynosi ……………………… PLN. 
      słownie : ………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres do 
korespondencji 

 

Nr telefonu  

e-mail  
 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

4. Składam/y niniejszą ofertę:  

-   we własnym imieniu * 

-   jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*  
   * niepotrzebne skreślić 

 

 

Pełna nazwa/ 
firma: 

 

Adres  

NIP/PESEL  Regon  



5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na wezwanie 
zamawiającego przedłożymy dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz 
oświadczenie aktualizacyjne potwierdzające brak podstaw wykluczenia.  

 

6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom : 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Część zamówienia do wykonania 

   

   

 

7. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  warunków  zamówienia i  nie  
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego 
wykonania  zamówienia  oraz akceptujemy treść projektowanych postanowień umowy.  

 

 
 
 
 
 
 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej przed podpisaniem 
umowy złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w punkcie XXII.1 SWZ.  

9. Oświadczam/y,  że  na w/w przedmiot zamówienia  udzielamy  następujących gwarancji : 

a) gwarancji mechanicznej bez limitu km oraz powłokę lakierniczą na okres:   

      min. 24 m-ce / 36 m-cy / 48 m-cy*, 
b) na perforację nadwozia  na okres:  min. 60 m-cy / 72 m-ce / 84 m-ce*, 

      od daty dostawy. 
       * niepotrzebne skreślić 
 

10. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w terminie 30 dni od daty 
otrzymania ich przez Zamawiającego.  

       * niepotrzebne skreślić 
 

Płatność Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy nr :………………… 
…………………………………………………… 

 

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie : 120 dni od podpisania 
umowy.  

 
 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym                 
w dokumentach zamówienia.       

 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO (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)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

* 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 przez jego wykreślenie.     

 

14. Oświadczamy, że w przypadku  wyboru naszej oferty  uważamy  się za  zobowiązanych                
do zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 308 ustawy PZP,  licząc od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

15. Oświadczamy, że jesteśmy : 



 mikro przedsiębiorstwem*  

 małym przedsiębiorstwem*  

 średnim przedsiębiorstwem*  

 jednoosobową działalnością gospodarczą 

 osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 
 ( zaznaczyć właściwe) 

*zgodnie z art. 2 Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. zalicza się do 
kategorii : 

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie    przekracza 2 milionów EUR, 
--Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie  przekracza 10 milionów EUR, 
-Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej   niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
 

 

16. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 

5/...................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
Dnia ………………..….……. r.  

 

 

                                                                        
                                                              
 
 
Uwaga: Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym            
(ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową). 

 
 
 
 


