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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 

Formularz ofertowy 
 

 

…………………….. 
 (pieczęć wykonawcy)  

 

Formularz ofertowy 
 

  

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na: „Dostawę w formie dzierżawy 25 sztuk miejskich 

autobusów niskopodłogowych, w tym 10 jednoczłonowych i 15 przegubowych”, prowadzonym 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

my niżej podpisani: 

 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

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

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

(nazwa/firma i dokładny adres wykonawcy. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące 

wspólnie podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich podmiotów). 

 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na część  ………… (wskazać nr części zamówienia, których dotyczy 

oferta wykonawcy). 

 

CZĘŚĆ I – dostawa w formie dzierżawy 10 miejskich autobusów niskopodłogowych 

jednoczłonowych:  

Oferujemy wykonanie części nr I zamówienia, określonej w SIWZ, za łączne wynagrodzenie: 

CENA OFERTY: (całkowita wysokość czynszu dzierżawy) ……......... zł brutto (słownie: 

…...................…), w tym netto ……….. zł (słownie:....) oraz podatek VAT wg. stawki ……..%  

w wysokości ………. zł (słownie:....).  

 

Składowe ceny oferty dla części I zamówienia 

Opis netto [PLN] podatek VAT [PLN] 
brutto  

(z podatkiem VAT) 

[PLN] 

Wartość jednostkowa 

miesięcznego czynszu 

dzierżawy za jeden autobus 

jednoczłonowy 

   

Początkowa cena jednostkowa 

za jeden autobus 

jednoczłonowy 
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Pozostałe parametry podlegające ocenie – część I (autobusy jednoczłonowe) 

Nazwa parametru/rozwiązania 
Rozwiązania zastosowane w oferowanym 

autobusie lub wartość parametru 

Termin dostawy autobusów od podpisania umowy 

 

pierwszej partii 5 autobusów - ……… dni 

drugiej partii 5 autobusów - ……… dni  

(wskazane terminy nie mogą być dłuższe niż 150 dni) 

Moment znamionowy silnika autobusu 
 

… Nm 

Rodzaj zawieszenia przedniej osi autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „zależne” lub „niezależne”) 

Typ zderzaka tylnego autobusu 

 

……………………………… 

(należy podać czy „dzielony na 3 elementy” czy 

zastosowano „inne rozwiązanie”, a jeżeli tak to jakie) 

Umiejscowienie rury wydechowej autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „w dolnej części nadwozia” lub „na 

dachu”) 

Zastosowane rozwiązanie szyby czołowej 

autobusu 

 

……………………………… 
(należy podać czy zastosowano szybę dzieloną wzdłuż osi 

pojazdu na część lewą i prawą, oddzieloną od szyby 

osłaniającej przednią tablicę kierunkową czy szybę w 

zabudowie jednoczęściowej, oddzieloną od szyby 

osłaniającej przednią tablicę kierunkową) 

Lokalizacja zewnętrznych przycisków do 

otwierania drzwi autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „na poszyciu poniżej okien 

pasażerskich” lub „w oknach pasażerskich”) 

Zastosowanie systemu ogniw fotowoltaicznych, 

który spełnia parametry określone w pkt 15.14 

załącznika nr 1a do SIWZ   

 

 

……………………………………… 

(należy wskazać „Tak” lub „Nie”) 

 

 

Oświadczamy, że w przedmiotowej dostawie (część I – dostawa w formie dzierżawy 10 miejskich 

autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych) udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy 

dyrektywy 2014/25/UE,  

przekracza / nie przekracza 50% (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Wskazujemy, że przy realizacji części I zamówienia (dostawa w formie dzierżawy 10 miejskich 

autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych) powierzymy / nie powierzymy (niepotrzebne 

skreślić) podwykonawcom część zamówienia, obejmującą wykonanie prac w zakresie: 

 

L.p. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa podwykonawcy 

   

   

Uwaga: powyższe informacje dotyczące powierzenia podwykonawcom części zamówienia muszą być 

zgodne z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ – JEDZ. 
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CZĘŚĆ II – dostawa w formie dzierżawy 15 miejskich autobusów niskopodłogowych 

przegubowych:  

Oferujemy wykonanie części nr II zamówienia, określonej w SIWZ, za łączne wynagrodzenie: 

CENA OFERTY: (całkowita wysokość czynszu dzierżawy) ……......... zł brutto (słownie: 

…...................…), w tym netto ……….. zł (słownie:....) oraz podatek VAT wg. stawki ……..%  

w wysokości ………. zł (słownie:....).  

Składowe ceny oferty dla części II zamówienia 

Opis netto [PLN] podatek VAT [PLN] 
brutto  

(z podatkiem VAT) 

[PLN] 

Wartość jednostkowa 

miesięcznego czynszu 

dzierżawy za jeden autobus 

przegubowy 

   

Początkowa cena jednostkowa 

za jeden autobus przegubowy 
   

 

Pozostałe parametry podlegające ocenie – część II (autobusy przegubowe) 

Nazwa parametru/rozwiązania 
Rozwiązania zastosowane w oferowanym 

autobusie lub wartość parametru 

Termin dostawy autobusów od podpisania umowy 

 

pierwszej partii 5 autobusów - ……… dni 

drugiej partii 5 autobusów - ……… dni 

trzeciej partii 5 autobusów - ……… dni 

(wskazane terminy nie mogą być dłuższe niż 150 dni) 

Moment znamionowy silnika autobusu 
 

… Nm 

Rodzaj zawieszenia przedniej osi autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „zależne” lub „niezależne”) 

Typ zderzaka tylnego autobusu 

 

……………………………… 

(należy podać czy „dzielony na 3 elementy” czy 

zastosowano „inne rozwiązanie”, a jeżeli tak to jakie) 

Umiejscowienie rury wydechowej autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „w dolnej części nadwozia” lub „na 

dachu”) 

Zastosowane rozwiązanie szyby czołowej 

autobusu 

 

……………………………… 
(należy podać czy zastosowano szybę dzieloną wzdłuż osi 

pojazdu na część lewą i prawą, oddzieloną od szyby 

osłaniającej przednią tablicę kierunkową czy szybę w 

zabudowie jednoczęściowej, oddzieloną od szyby 

osłaniającej przednią tablicę kierunkową) 

Lokalizacja zewnętrznych przycisków do 

otwierania drzwi autobusu 

 

……………………………… 

(należy wskazać „na poszyciu poniżej okien 

pasażerskich” lub „w oknach pasażerskich”) 

Zastosowanie systemu ogniw fotowoltaicznych, 

który spełnia parametry określone w pkt 15.14 

załącznika nr 1b do SIWZ   

 

 

……………………………………… 

(należy wskazać „Tak” lub „Nie”) 
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Oświadczamy, że w przedmiotowej dostawie (część II – dostawa w formie dzierżawy 15 miejskich 

autobusów niskopodłogowych przegubowych) udział towarów pochodzących z państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 

2014/25/UE,  

przekracza / nie przekracza 50% (niepotrzebne skreślić) 
 
Wskazujemy, że przy realizacji części II zamówienia (dostawa w formie dzierżawy 15 miejskich 

autobusów niskopodłogowych przegubowych) powierzymy / nie powierzymy (niepotrzebne skreślić) 

podwykonawcom część zamówienia, obejmującą wykonanie prac w zakresie: 

 

L.p. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa podwykonawcy: 

   

   

Uwaga: powyższe informacje dotyczące powierzenia podwykonawcom części zamówienia muszą być 

zgodne z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ – JEDZ. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego.  

3. Zapewniamy udzielenie gwarancji oraz uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) na 

zasadach określonych w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy dzierżawy autobusów jednoczłonowych 

/ przegubowych (niepotrzebne skreślić) wraz z załącznikami i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

5. Informujemy o wniesieniu wymaganej wysokości wadium w formie …………….. 

w dniu………………… Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto  

w (wpisać nazwę banku)  ............................................, nr rachunku ................................................... 

6. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić dokumenty): ……………………………. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

(Osoba do kontaktów, firma, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 

 

 

Miejscowość …………….., dnia …….... 

 

................................................................................ 
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


