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Załącznik nr 2 do SIWZ

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY ………………………………………………………………….
………………………………..
Siedziba (adres) wykonawcy …………………………………………………………...………
NIP …………………………………… REGON ……………………..………….……………
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………..……………….
tel. …………….…. e-mail ………..……………………………………………..…………
adres skrzynki ePuAP Wykonawcy …………………………………………………………….
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.:
„Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu BiKeR
Białostocka Komunikacja Rowerowa”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w Rozdziale III SIWZ za cenę
ofertową brutto (COF) w wysokości: ............................................................................... zł,
obliczoną zgodnie z tabelami, wg poniższego wzoru: COF= COFP + COPC,
1) cena oferty podstawowej:
COFP=C1 + C2 + C3+ C4 + C5
2) cena oferty wynikająca z zastosowania prawa opcji:
COPC= C6 +C7+ C8 + C9+ C10 + C11+ C12+ C13+C14+ C15 + C16+ C17 + C18+ C19

Tabela nr 1
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CENY OFERTY PODSTAWOWEJ
Składnik
ceny
1

C1

C2
C3
C4
C5

Przedmiot
2
Stacja standardowa składająca
się z 1 totemu informacyjnego,
15 stojaków wraz z kosztem
montażu, zarządzania, serwisu i
demontażu
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
Rower standardowy
wyposażony w fotelik do
przewożenia dzieci wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
Rower dziecięcy wraz z kosztem
zarządzania i serwisu
Rower tandem wraz z kosztem
zarządzania i serwisu

Cena
brutto
3
miesięczna
………...… zł
za 1 stację
miesięczna
…………….
… zł
za 1 rower
miesięczna
…………….
… zł
za 1 rower
miesięczna
…………… zł
za 1 rower
miesięczna
………….… zł
za 1 rower

ilość

Wartość
Kol. 3 x 4

Okres
realizacji

Wartość całkowita
Kol. 5 x 6

4

5

6

7

54

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

520

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

50

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

23

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

12

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

RAZEM

……………….… zł

COFP

Tabela nr 2
CENY OFERTY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PRAWA OPCJI
Składnik
ceny
1

C6

C7

C8

Przedmiot
2
Stacja
standardowa
zlokalizowana
na
terenie
Białegostoku, składająca się z 1
totemu informacyjnego, 15
stojaków
wraz z kosztem
montażu, zarządzania, serwisu i
demontażu
włączona
do
systemu na podstawie prawa
opcji na sezony 2020, 2021 i
2022
Stacja
standardowa
zlokalizowana
na
terenie
miejscowości Kleosin w gminie
Juchnowiec
Kościelny,
składająca się z 1 totemu
informacyjnego, 15 stojaków
wraz z kosztem montażu,
zarządzania,
serwisu
i
demontażu
włączona
do
systemu na podstawie prawa
opcji na sezony 2020, 2021 i
2022
Stacja
niestandardowa
zlokalizowana
na
terenie
miejscowości Choroszcz w
gminie Choroszcz, składająca
się z 1 totemu informacyjnego,
10 stojaków wraz z kosztem
montażu, zarządzania, serwisu i

Cena
brutto

ilość

Wartość
Kol. 3 x 4

Okres
realizacji

Wartość całkowita
Kol. 5 x 6

4

5

6

7

3

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
………...… zł
za 1 stację

2

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
………...… zł
za 1 stację

2

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

3
miesięczna
………...… zł
za 1 stację
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C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17
C18

demontażu
włączona
do
systemu na podstawie prawa
opcji na sezony 2020, 2021 i
2022
Stacja
niestandardowa
zlokalizowana
na
terenie
miejscowości Supraśl w gminie
Supraśl, składająca się z 1
totemu informacyjnego, 10
stojaków
wraz z kosztem
montażu, zarządzania, serwisu i
demontażu
włączona
do
systemu na podstawie prawa
opcji na sezony 2020, 2021 i
2022
Stacja
standardowa
zlokalizowana
na
terenie
Białegostoku, składająca się z 1
totemu informacyjnego, 15
stojaków
wraz z kosztem
montażu, zarządzania, serwisu i
demontażu
włączona
do
systemu na podstawie prawa
opcji na sezony 2021 i 2022
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączony do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2020, 2021 i 2022
(zamówienie dla Białegostoku)
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączony do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2020, 2021 i 2022
(zamówienie dla gminy
Juchnowiec Kościelny)
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączony do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2020, 2021 i 2022
(zamówienie dla gminy
Choroszcz)
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączony do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2020, 2021 i 2022
(zamówienie dla gminy Supraśl)
Rower standardowy wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączony do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2021 i 2022
(zamówienie dla Białegostoku)
Rowery dziecięce wraz z
kosztem zarządzania i serwisu
włączone do systemu na
podstawie prawa opcji na
sezony 2021 i 2022
Przeniesienie totemu
informacyjnego
Przeniesienie stojaka

miesięczna
………...… zł
za 1 stację

2

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
………...… zł
za 1 stację

3

……..…….… zł

16 miesięcy

……………….… zł

miesięczna
……...… zł
za 1 rower

30

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
……...… zł
za 1 rower

20

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
………...… zł
za 1 rower

14

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
………...… zł
za 1 rower

14

……..…….… zł

24 miesiące

……………….… zł

miesięczna
……...… zł
za 1 rower

30

……..…….… zł

16 miesiące

……………….… zł

10

……..…….… zł

16 miesięcy

……………….… zł

3

………..….… zł

45

………..….… zł

miesięczna
………………
zł
za 1 rower
jednostkowa
…………… zł
za 1 totem
jednostkowa
……….….…
zł

3
sezony
rowerowe
3
sezony
rowerowe

……………….… zł
……………….… zł
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C19

Uruchomienie systemu przed
rozpoczęciem sezonu

za 1 stojak
jednostkowa
……….….…
zł
za 1 dzień

30

………..….… zł

COPC

30dni

……………….… zł

RAZEM

……………….… zł

2. Zastosujemy / nie zastosujemy * zbliżeniowy czytnik kart w rowerach.
3. Zastosujemy / nie zastosujemy * ramę(y) aluminiową(ej) w rowerach.
4. Zastosujemy / nie zastosujemy * siodełka ze skalą na sztycy.
5. Oferujemy możliwość korzystania z roweru miejskiego w następujących miastach
w Polsce przy wykorzystaniu konta założonego w systemie BiKeR”:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
4) ………………………………………………
5) ………………………………………………
6) ………………………………………………
7) ………………………………………………
6. Zastosujemy / nie zastosujemy * kierownicę(y) umożliwiającą(ej) jazdę bez pochylenia
do przodu.
7. Oferujemy następujący czas na usunięcie usterek roweru:
1) do 12 godzin,*
2) do 10 godzin,*
3) do 8 godzin.*
8. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ.
9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Akceptuję
projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed
terminem podpisania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
13. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy:
a) wykonać sami*
b) następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcom*
L.p.

Zakres prac

Podwykonawca

14. Wadium o wartości ………………….. zł zostało wniesione w dniu ....................................
w formie .................................................................................................................................
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15. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
mogą być ogólnie udostępnione.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ .................................................................................

Uwaga:
* odpowiednio wykreślić
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

