Zał. nr 1 do SIWZ „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych”

O F E R T A

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

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

pieczęć adresowa Wykonawcy

data

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. M. Rataja 6
23-100 Bychawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Dostawa w formie
leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych” zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.,
ul. M. Rataja 6 w Bychawie oraz stronie internetowej www.ebpk.pl
• Wykonawca 1: ....................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Tel.: ................................................... e-mail: .......................................................................................
• Wykonawca 2*: ...................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Tel.: ................................................... e-mail: ……………....................................................................
• Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. lider konsorcjum): .......................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Tel.: ................................................... e-mail: .......................................................................................
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcja lub spółki cywilne); należy podać
nazwy/firmy i adresy/siedziby wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Oferujemy dostawę samochodu ciężarowego fabrycznie nowego przeznaczonego do zbierania i
wywozu odpadów komunalnych :
marki ……………………………..
model …………………………………
spełniającą wszystkie wymagani Zamawiającego określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ………………………… złotych + podatek VAT ….% tj. ……………………….
brutto: ……………………….. złotych
(słownie: ………………………………………………………………………….. złotych)
w tym:
a) opłatę wstępna: 5% wartości brutto pojazdu tj. ………………….. zł brutto,
b) raty leasingowe: 83 równych miesięcznych rat leasingowych po ………………………… zł brutto,
c) opłatę końcową: 5 % wartości brutto pojazdu tj. ………………….. zł brutto
2. Oferujemy termin realizacji do: …………….. r.
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Uwaga!
Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych terminów realizacji: do 23 grudnia 2019 r., do 2
stycznia 2020 r., do 13 stycznia 2020 r.. Zaoferowanie dłuższego terminu spowoduje odrzucenie oferty
jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
3. Oferujemy czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii pojazdu w wymiarze do: ……
godzin.
Uwaga!
Wykonawca winien zaoferować jeden ze wskazanych maksymalnych czasów reakcji do: 86 godzin, 72
godzin lub 48 godziny.
Zaoferowanie innego okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
4. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
2) Zobowiązujemy się przestrzegać warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w
SIWZ.
3) Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert wraz z tym dniem.
6) Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie.
7) Zamówienie zrealizujemy:
a) sami**/przy udziale podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące prace
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia**:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(firma podwykonawcy oraz zakres zamówienia, które będzie wykonywać)

5. Oświadczamy, że następujące informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być
one udostępniane:
a) ………………………………………………………………………………………………,
b) …………………………………………………………………………………………….
(w załączeniu uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa)**

korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: (podać jeśli jest to inny adres niż podany
..................................................................................................................................
6. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził 3 do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub
usług bez kwoty podatku:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy
podatku
od towarów i usług.

powyżej)
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7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na ......... kolejno ponumerowanych
stronach.
8. Załącznikami do niniejszej oferty jest:
1) oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) zobowiązanie innych podmiotów, jeśli wykonawca polega na ich zdolnościach technicznych
lub zawodowych na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeśli dotyczy**,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy **.
4) ………………………………………………………………

......................................................
Podpis osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić
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