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Załącznik nr 2 (wzór) do umowy nr………  /  Załącznik nr 2 (wzór) do SIWZ nr MZK/D/3/2014 

 
 

Zamawiający: 

   Międzygminny Związek Komunikacyjny  

   ul. Przemysłowa 1     

   44-335 Jastrzębie - Zdrój   

 

  

 

OFERTA  

 
Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.   

 
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców:  
 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

ulica: .............................................…. kod i miejscowość: 

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

powiat: ...............................................województwo: 

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

Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
1
………..…………………….…………………..…. 

prowadzonej przez (nazwa organu) 
...……………………………………………..……………………………………….……………………………. 

Kapitał zakładowy w wysokości
2
…........................................................................................................... 

Kapitał wpłacony w wysokości
3
................................................................................................................. 

NIP ............................................................................................................................................................ 

Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):…………................................................ 

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

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

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: 

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

Tel.: ................................... Fax: ........................................E-mail:………………………………………….  

Nazwa i numer rachunku bankowego: 

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

                                                           
1
 Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2
 Dotyczy Sp. z o. o.  

3
 Dotyczy Spółek Akcyjnych. 
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Ubiegając się o zamówienie publiczne nr MZK/D/3/2014  którego przedmiotem jest: 

 

Dostawa oraz  instalacja105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz  

z przyłączami energetycznymi działającymi w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi 

i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami 

informatycznymi” 
 
składamy następującą ofertę: 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia polegającą na dostawie,  instalacji  105 tablic 

informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi , zgodnie z warunkami i na 

zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę bez podatku VAT: 

..............................................................................................................................................PLN 
słownie....................................................................................................................................... 
po doliczeniu do ww. kwoty 23% podatku VAT w wysokości ..............................................PLN 
cena   brutto wynosić będzie:...............................................................................................PLN 
słownie:........................................................................................................................................ 

Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. 
o cenach (Dz. U. z 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.),  tzn. jest to wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 
2. Oświadczamy, iż oferowany system odpowiada wymaganiom Zamawiającego zawartym  
w SIWZ i  jest fabrycznie nowy oraz pochodzi z bieżącej produkcji.  

3. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31 października 2015 roku.  

4. Oświadczamy, iż okres gwarancji na oferowany system wynosi ……… miesięcy (wymagany 
minimalny okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy).   

5. Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

6. Oświadczamy, iż całość zamówienia wykonamy samodzielnie
4
. 

7. Oświadczamy, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych spełniamy samodzielnie

5
. 

8. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
w pełni akceptujemy jej treść, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego 
wymienione w Specyfikacji. 

9. Oświadczamy, że gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane 
z przeglądami i bieżącą konserwacją urządzeń wchodzących w skład systemu.  

10. Oświadczamy, iż zapewniamy serwis gwarancyjny na warunkach określonych przez 
Zamawiającego, który  realizowany będzie przez:….……………………Serwisant:……..........................; 

Adres: …………………………………………………………………………….…… 
Tel:……......……....., fax:………..………..…. 

11. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – tj. 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12. Wadium wnieśliśmy w formie
6
: 

 Przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Nr rachunku:…………………………….., w wysokości:………………………. PLN, 

 W poręczeniach bankowych, w wysokości: ……………………….………….. PLN, 

                                                           
4
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy należy wykreślić pkt 6 oraz złożyć oświadczenie 

będące załącznikiem nr 8  do SIWZ. 
5
  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów należy wykreślić pkt 7 oraz złożyć zobowiązanie 

tych podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy realizacji 
zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7  do SIWZ).  

6
  Niepotrzebne skreślić. 
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 w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne), 

 w wysokości ……………………………………….……………….….…….…… PLN, 

 w gwarancjach bankowych, w wysokości ………………………..……....……. PLN, 

 w gwarancjach ubezpieczeniowych, w wysokości ……………..….……..…… PLN, 

 w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  

z 2007r. Nr 42, poz.275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620),  w wysokości …………………………………………………….....PLN. 

Zwrotu wadium (w przypadku wpłaty przelewem na konto) należy dokonać na konto (nazwa firmy 

w przypadku konsorcjum) ..........................w: ................................................................nr................ 

 
13. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
w piśmie zawiadamiającym o wyniku postępowania na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i naszej ofercie. 

14.  Wraz z niniejszym formularzem składamy wymagane w SIWZ załączniki: 

14.1)   oświadczenie  o spełnianiu  warunków  określonych w  art. 22 ust 1 ustawy  pzp, 
14.2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania  z  powodów  określonych  
w  art. 24 ust. 1 ustawy pzp,  
14.3) aktualny odpis  z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,   
14.4)  lista podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
albo informacja o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, 
14.5)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz  załączeniem 
dowodów/ dokumentów  czy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie,    
14.6)  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający 
ten fakt, (jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych  podmiotów.  
14.7)   oświadczenie o podwykonawcach,  
14.8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową   wykonawcy, 
14.9) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,  
14.10)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie, że uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 
14.11)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 
– 8 ustawy pzp, 
14.12)   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy pzp, 
14.13) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 – 11 ustawy, 
14.14)  Projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę - (zgodnie ze wzorem nr Załącznika nr 2 do 
SIWZ). 

Wykonawca może dołączyć dodatkowo dokumenty, które uzna za stosowne. 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 
upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 


