Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe – nr ZKM/ZC/74/17
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY

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

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

OFERTA
na Część A,B1
w przedmiocie naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gdyni i Gminy
Kosakowo
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.
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oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
CZĘŚĆ A
CENA ( brutto)2 - .......................................... (słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................................................)
wysokość stawki podatku VAT: ...................% (słownie: ......................................................................
.......................................................................................................................................................procent)
tj. .......................................... zł netto (słownie: ......................................................................................
...................................................................................................................................................................)
(Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jako kwoty brutto, na podstawie której obliczane
będzie wynagrodzenie za naprawę bądź wymianę poszczególnych elementów wiat, za wykonanie
fundamentów, za demontaż i montaż wiaty na fundamentach oraz za dojazd – w odniesieniu do jednej
wiaty).
Uwaga: Wartość zamówienia, porównywana przez Zamawiającego z kwotą, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi cztero- i półkrotność ceny brutto
wskazanej powyżej.
Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne czynności)
kalkulowane będzie w następujący sposób: cena brutto razy współczynnik %.

Lp.

Czynność

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

naprawa lub wymiana szkieletu dachu
wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m2)
wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu
uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)
wymiana jednego słupka wiaty (dot. wiat MFB I i MFB II)
wymiana jednego rygla
wymiana ramy spawanej (dot. wiat MFB III)
naprawa gniazda na płytę osłonową (dot. wiat MFB I)
montaż płyty osłonowej (dot. wiat MFB I)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
w jednym segmencie ściany (1220 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
w jednym segmencie ściany (1000 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
w jednym segmencie ściany (700 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
w jednym segmencie ściany (850 x 1300 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
w jednym segmencie ściany (850 x 700 mm)
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1335 x 2000 mm)
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (960 x 2000 mm)
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1235 x 1149 mm)
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (635 x 2000 mm)
naprawa lub wymiana kasetonu na rozkład jazdy

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Współczynnik
%
20,0
1,0
0,4
0,3
5,0
4,0
12,0
1,0
0,5
3,5
3,0
2,0
2,3
1,0
5,0
4,0
3,0
2,5
6,5

Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami
matematyki).
2
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

wymiana szyby pleksi do kasetonu rozkładu jazdy
wymiana blatu ławki
wymiana jednego słupka lub wspornika ławki
wymiana skrzydła gabloty reklamowej
wymiana szyby hartowanej gr. 4 mm w skrzydle gabloty reklamowej
(1190 x 1790 mm)
wymiana płyty z pleksi gr. 3 mm w gablocie reklamowej (1190 x 1787 mm)
wymiana lub naprawa ramy aluminiowej w gablocie reklamowej (1200 x 1800
mm)
wymiana lub naprawa zamka skrzydła gabloty reklamowej
wymiana lub naprawa zawiasu skrzydła gabloty reklamowej
wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 6A
wymiana świetlówki 34W (1200 mm)
wymiana startera
wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w
inne miejsce)
wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego
demontażu i podniesienia wiaty)
wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego
demontażu i podniesienia wiaty)
demontaż wiaty
demontaż wiaty (kasacyjny)
montaż wiaty na fundamentach
dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo –
niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych
do zrealizowania naprawy)

3,0
3,0
1,0
9,0
3,0
2,5
5,0
0,5
0,3
2,0
0,2
0,1
0,5
4,0
3,0
6,0
2,0
4,0
5,0

Deklaruję maksymalny czas usuwania usterek od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia
na naprawy nie dłuższy niż:
Liczba dni kalendarzowych

Oferta Wykonawcy
(we właściwym polu zaznaczyć znak X)

15
12
9
6
3
CZĘŚĆ B
CENA ( brutto)3 - .......................................... (słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................................................)
wysokość stawki podatku VAT: ...................% (słownie: ......................................................................
.......................................................................................................................................................procent)
tj. .......................................... zł netto (słownie: ......................................................................................
...................................................................................................................................................................)

Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami
matematyki).
3
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(Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jako kwoty brutto, na podstawie której obliczane
będzie wynagrodzenie za naprawę bądź wymianę poszczególnych elementów wiat, za wykonanie
fundamentów, za demontaż i montaż wiaty na fundamentach oraz za dojazd – w odniesieniu do jednej
wiaty).
Uwaga: Wartość zamówienia, porównywana przez Zamawiającego z kwotą, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi półkrotność ceny brutto wskazanej
powyżej.
Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne czynności)
kalkulowane będzie w następujący sposób: cena brutto razy współczynnik %.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Czynność

Współczynnik
%
naprawa lub wymiana szkieletu dachu
20,0
wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m2)
1,0
wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu
1,0
uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)
0,5
wymiana ramy spawanej
12,0
naprawa gniazda na płytę osłonową
1,0
montaż płyty osłonowej
0,5
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1210 x 1920 mm)
5,0
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (530 x 1920 mm)
2,5
naprawa lub wymiana ramy aluminiowej gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
6,5
naprawa lub wymiana zamka skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
0,5
naprawa lub wymiana zawiasu skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
0,5
wymiana szyby pleksi do gablotki aluminiowej rozkładu jazdy (1200 x 860
3,0
mm)
wymiana blatu ławki
3,0
wymiana jednego wspornika ławki
1,0
wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w
0,5
inne miejsce)
wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego
4,0
demontażu i podniesienia wiaty)
wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego
3,0
demontażu i podniesienia wiaty)
demontaż wiaty
6,0
demontaż wiaty (kasacyjny)
4,0
montaż wiaty na fundamentach
4,0
dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo –
5,0
niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych
do zrealizowania naprawy)

Deklaruję maksymalny czas usuwania usterek od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia
na naprawy nie dłuższy niż:
Liczba dni kalendarzowych

Oferta Wykonawcy
(we właściwym polu zaznaczyć znak X)

15
12
9
6
3
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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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