
Zalacznik nr 2 do SIWZ
OFERTA

.................................................. .dnia......................
(pieczec Wykonawcy)

Do Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego
z siedziba w Jastrzebiu Zdroju

44 - 335 Jastrzebie Zdrój ul. Przemyslowa 1

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu nieograniczonego na. swiadczenie uslug
przewozowychw miejskiejkomunikacjiautobusowejna linii 132 w relacji Wodzislaw SI.
- Mszana- Jastrzebie Zdrój opublikowanego w Biuletynie Zamówien Publicznych z dnia

Nr pod pozycja .................

1. Oferujemy wykonanie uslugi objetej zamówieniem za cene jednostkowa (cene jednego
wozokilometra) netto:

V Tabor typu "B" zl/wozokm.(slownie: ...)

2. Cena oferty:
V Cena oferty netto .zl. (slownie: )
V Podatek od towarów i uslug(VAT) zl. (slownie: )
V Cena oferty brutto .zl. (slownie: : )

3. Oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z trescia "Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia" i przyjmujemy ja bez zastrzezen.

4. Oswiadczamy, iz uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany
w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

5. Wadium w kwocie zl, slownie: .........
zostalo wniesione w formie ....................

..

6. Oswiadczamy, ze zapewniamy ciaglosc obslugi linii w przypadku awarii autobusu.

7. Oswiadczamy, ze zawarty w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Projekt
Umowy" zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie do jej zawarcia
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w przypadku
wyboru naszej oferty.

8. Oswiadczamy, ze na czas prowadzanego postepowania wyznaczam(y):
a) osobe do bezposrednich kontaktów z Zamawiajacym (podac: imie, nazwisko,

stanowisko sluzbowe, nr telefonu) ..........................................
b) nr faksu do korespondencji: ........................................................................................

9. Deklarujemy, iz wszystkie oswiadczenia, informacje, dokumenty zlozone w ofercie sa
kompletne, prawdziwe i dokladne w kazdym szczególe.

10. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:
Zalacznik nr 1 - Wykaz wykonanych uslug l
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o spelnianiu warunków okreslonych wart. 22 ust. 1 - 4

ustawy prawo zamówien publicznych
Zalacznik nr 3 - Zobowiazanie do dysponowania autobusami.

. dnia ........ .....................................................
imie, nazwisko, pieczatka / i / podpis/y/



Zalacznik nr 1 do Oferty

.............................................................
(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCHW OKRESIE OSTATNICH TRZECH
LAT PRZED WSZCZECIEM POSTEPOWANIA USLUG

W ZAKRESIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH

..dnia....................... ..............................................
pieczatka fil podpislyl

.

Data wykonania

Lp.
Wartosc uslugi Przedmiot uslugi uslugi Odbiorca uslugi

(w zlotych) (rozpoczecie, (nazwa, adres)
zakonczenie)



Zalacznik nr 2 do Oferty

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne na swiadczenie uslug
przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji'Wodzislaw
SI. - Mszana - Jastrzebie Zdrój w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

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

Adres Wykonawcy .........................................................................................................

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

oswiadczamy, ze zgodnie z art.. 22 ust.1 ustawy prawo zamówien publicznych z dnia
29 stycznia 2004r./Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177):
1. posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub

czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2. posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjaltechniczny,a takze

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24

ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówien publicznych.

.dnia ................... ..........................................
pieczatka /iI podpis/y/

Wykonawcy

.



Zalacznik nr 3 do Oferty

(pieczec wykonawcy)

Zobowiazanie do posiadania tytulu prawnego
do dysponowania pojazdami.

Oswiadczamy,ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemysie na dzien
... ... ...... 2007 roku do posiadania tytulu prawnego do dysponowanja autobusami
spelniajacyminastepujace wymagania:

1. 2 autobusy typu ,,8"o pojemnosci powyzej 81 miejsc i roku produkcji2000 lub powyzej
2. 1 autobus rezerwowy o tych samych parametrach
3. stan techniczny autobusów - aktualne badania techniczne wszystkich pojazdów
4. wszystkie autobusy beda spelniac co najmniej norme czystosci spalin EURO 2;
5. wszystkie autobusy do realizacji zamówienia beda wyposazone

w elektroniczne tablice kierunkowe zgodnie z SIWZ.
6. wszystkieautobusybedaoznakowanezgodniez projektemgraficznym,stanowiacym

zalacznik nr 3 do SIWZ.
7. wszystkieautobusybedamiecelektronicznekasownikio minimumdziesieciocytrowym

systemiekasowania,w iloscico najmniejrównejliczbiedrzwiw'autobusie,
8. wszystkieautobusybedaposiadaclacznosctelefonicznalub radiowaz punktem

dyspozytorskim.

Dysponujac taborem autobusowym spelniajacym powyzsze parametry wykorzystamy go
do wykonania uslugi okreslonej w przedmiocie zamówienia. '

W dniu 2007 roku zobowiazujemy sie do podstawienia do ogledzin wszystkich
autobusów przeznaczonych do realizacji zamówienia i przekazania Zamawiajacemu
wykazu autobusów w tresci uzgodnionej z Zamawiajacym oraz kompletu kopii
dokumentów wraz z oryginalami do wgladu, potwierdzajacy spelnianie wymagan
technicznych okreslonych w SIWZ.

Upelnomocniony
Przedstawiciel

...................................................
(podpis, pieczec)

.

Data ....................


