Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe – nr ZKM/PU/154/16
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY

....................................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.................................., dnia ...........................
/ miejscowość/

OFERTA
w przedmiocie dostawy tablic do rozkładu jazdy oraz słupków znaku drogowego D15.

I.
Po zapoznaniu się z Materiałami Przetargowymi, my niżej podpisani, reprezentujący:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu......................................
adres internetowy.............................................e-mail .................................................................
województwo...............................................................................................................................
REGON:..........................................................NIP.......................................................................
PESEL:.......................................................... (dotyczy osób fizycznych)
oświadczamy, że:
1/
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2/
posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
3/
treść Materiałów Przetargowych przyjmujemy bez zastrzeżeń,
4/
jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu
składania ofert,
5/
oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie
Karnym),
6/
zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wg wzoru wskazanego w
Materiałach Przetargowych,
7/
nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji i nie wszczęto przeciwko nam postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego,
8/
nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną kwotę1:
CENA ( brutto)2 - .......................................... (słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................................................)
wysokość stawki podatku VAT: ...................% (słownie: ......................................................................
1

Cena podana w Ofercie stanowi cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia w szczególności wynikającymi z dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2
Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami
matematyki).
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.......................................................................................................................................................procent)
tj. .......................................... zł netto (słownie: ......................................................................................
...................................................................................................................................................................)
W tym cena:
 poz. II. A 1 za 1 szt. .………………………zł netto
 poz. II. A 2 za 1 szt. .………………………zł netto
 poz. II. A 3 za 1 szt. .………………………zł netto
 poz. II. B 1 za 1 szt. .………………………zł netto

II. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia o następujących parametrach,
cechach i następujących warunkach:
Lp.

Graniczne parametry techniczno-użytkowe

Deklarowane cechy

1

2

3

A.GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANYCH
TABLIC DO ROZKŁADU JAZDY
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

1

2

3

Tabliczka z blachy malowane na biało, gr 2 mm,
210 mm x 250 mm. Tabliczki do rozkładów jazdy
powinny zostać wykonane z blachy o grubości 2
mm. Tabliczki powinny mieć zaokrąglone
wszystkie rogi i być pomalowane na biało, spełnia/
________________________
malowanie dwustronne, farbą olejną oraz posiadać nie spełnia*
otwory o wymiarach ø9 mm. (wg opisu
przedmiotu zamówienia – projekt wstępny, rys. 1)
150 szt.
Tabliczka z blachy malowane na biało, gr 2 mm,
210 mm x 315 mm. Tabliczki do rozkładów jazdy
powinny zostać wykonane z blachy o grubości 2
mm. Tabliczki powinny mieć zaokrąglone
wszystkie rogi i być pomalowane na biało, spełnia/
________________________
malowanie dwustronne, farbą olejną oraz posiadać nie spełnia*
otwory o wymiarach ø9 mm. (wg opisu
przedmiotu zamówienia – projekt wstępny, rys. 1)
150 szt.
Tabliczka z blachy malowane na biało, gr 2 mm,
210 mm x 440 mm. Wszystkie tabliczki do
rozkładów jazdy powinny zostać wykonane z
blachy o grubości 2 mm. Tabliczki powinny mieć
zaokrąglone wszystkie rogi i być pomalowane na spełnia/
________________________
biało, malowanie dwustronne, farbą olejną oraz nie spełnia*
posiadać otwory o wymiarach ø9 mm. (wg opisu
przedmiotu zamówienia – projekt wstępny, rys. 1)
150 szt.
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B. GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANYCH SŁUPKÓW
ZNAKU DROGOWEGO D15
Wszystkie słupki znaku drogowego D15
wykonane z rury stalowej o średnicy 60 mm,
wysokość 4 m, grubość ścianki 3 mm. U dołu
słupka kątownik o wymiarach 60 mm x 60 mm,
spełnia/
1
grubość ścianki 6 mm, długość kątownika 300
________________________
nie spełnia*
mm. U góry słupka nasadka (metalowa lub
plastikowa). Całość ocynkowana (wg opisu
przedmiotu zamówienia – projekt wstępny, rys. 2)
100 szt.
* niepotrzebne skreślić
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do:

w kolumnie 3 - dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach: A 1-3, B 1.

III.
JAKO PODWYKONAWCĘ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA WSKAZUJEMY:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imię i nazwisko Podwykonawcy]

.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Podwykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu......................................
adres internetowy.............................................e-mail .................................................................
województwo...............................................................................................................................
REGON:..........................................................NIP.......................................................................
PESEL:.......................................................... (dotyczy osób fizycznych)
Zakres przedmiotowy podwykonawstwa:
……………………………………………………………………………………………………..
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY)
IV.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie płatności i
nazwa banku...................................................................................................................................
V.
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM I
PRZEKAZYWANIA WZAJEMNYCH UWAG WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI UMOWY
imię i nazwisko
stanowisko służbowe
numer telefonu
adres e-mail
numer faksu
dni i godziny pracy

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
__________________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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