
 
 
 

Załącznik nr 3.1 do  SIWZ znak OR-IV.272.2.53.2018        

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

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

          ( pieczęć firmy )     

FORMULARZ OFERTY 
Ja/My niżej podpisany/ni: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę) 

działając w imieniu: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Dostawa taboru kolejowego 

przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 

PKA”, po zapoznaniu się z SIWZ znak OR-IV.272.2.53.2018 oraz po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności 

i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę: 

I.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie: 

 

 
Lp. 

 

Rodzaj 
Przedmiotu zamówienia.                

Cena brutto  
(cyfrowo) 

1 Dostawa pojazdów  
(8 szt. trójczłonowych EZT) 

(*) 
 

2 
Świadczenie usług serwisowo-utrzymaniowo-

naprawczych 
 (dla 8 szt. trójczłonowych ETZ) 

 



 
 
 

 
Lp. 

 

Rodzaj 
Przedmiotu zamówienia.                

Cena brutto  
(cyfrowo) 

3 Pakiet pozderzeniowy (naprawczy) EZT 
(*) 
 

4 
Przyrządy i narzędzia niezbędne do wykonania P3 

dla EZT 

(*) 
 

5 Symulator jazdy EZT 
(*) 
 

Cena oferty  (1+2+3+4+5). 
 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych)



 

 
 

 

W tym: 

1) 

 
Rodzaj 

                  
Ilość Cena jednostkowa [zł] 

brutto (cyfrowo) 
Wartość pojazdów [zł]  

brutto (cyfrowo) 

Pojazd trójczłonowy 8 
  

 

 

2)  

Przedmiot zamówienia  
 

 

 
Rodzaj 

Il
o

ś
ć
 

p
o

ja
z
d
ó

w
   

Ilość km Cena jednostkowa 
[zł/pockm] 

brutto (cyfrowo) 

Cena usług dla pojazdów  [zł] 
brutto (cyfrowo) 

Świadczenie usług 
kompleksowej obsługi 

serwisowo-
utrzymaniowo-

naprawczej 

Pojazd 
trójczłonowy 

8 
 

8.000.000 (E3) (^)  

 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych)



 

 
 

3)  Ilość miejsc. 

Oferujemy następującą  ilość miejsc  dla  trójczłonowego zespółu trakcyjnego  zgodnego z SIWZ oraz DSU  

 

Ilość miejsc siedzących stałych szt.  …………………. (LP3 ^) 

 

4) Gwarancja. 

Oferujemy następujący jednolity okres gwarancji na trójczłonowe zespoły trakcyjne zgodny z SIWZ  – ………… (#) miesięcy licząc od daty 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

UWAGA: Okres gwarancji na trójczłonowe zespoły trakcyjne nie może być krótszy niż 72 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy.  

 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawniony



 

 
 

5) Oświadczenia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści 

i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami. 

2. Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zrealizaujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 

4. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zaś wystawienie 

faktury nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze wykonanej dostawy wykonanej  zgodnie  z zapisami SIWZ . 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. OŚWIADCZAMY, że hasło/hasła do pliku/-ów JEDZ przekazanego/-ych w postaci elektronicznej jest/są następujące:  

Nazwa pliku: …………………….…- hasło: …………………………..  
Nazwa pliku: …………………….…- hasło: ………………………….. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu znak  
OR-IV.272.2.53.2018. 

9. Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, 
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ: 
__________________________________ 

10. Wszelką korespondencję winno się kierować na: 

a) dokładny adres: ............................................................................................................., 

b) adres email: ..................................................................................................................., 

11. Wadium w kwocie ……………………….. zł zostało wniesione w dniu ……………, w formie ……………. 

12. Zwrotu wadium prosimy dokonać: 

a) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej: 

Bank: ……………, nr konta: …………… 

b) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: 

Adres: ……………. 

(*) – parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „CENA” 

(^) - parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „KOSZT USŁUGI SERWISOWO-UTRZYMANIOWO-NAPRAWCZEJ” 

(#) - parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „GWARANCJA” 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych



 

 
 

 


