BKM-I.271.5.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………

………………………
/miejscowość i data/

/nazwa i adres wykonawcy/

Miasto Białystok
15-950 Białystok
ul. Słonimska 1
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY ……………………………………………………………………………
Siedziba (adres) Wykonawcy ………………………………………………………………………..
NIP ……..…………………… REGON ……..……………………… KRS ……..…………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………….
Tel.: ……………….….…….. faks: ………………….…….. e-mail: ………………………………..
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie infrastruktury przystankowej”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w SIWZ za cenę ofertową brutto (Co ),
zawierającą należny podatek VAT, w wysokości: …………………………………….. zł
gdzie:
Co=CA + 100.000,00 zł
CA = 15 000 x Ca ………………… = ………………………..
CA – stanowi wartość powstałą z przemnożenia planowanych do wykorzystania ilości
roboczogodzin w okresie trwania umowy (15 000 r-g) przez, wskazaną przez Wykonawcę, cenę
jednostkową za 1 r-g (Ca)
– wykaz prac rozliczanych roboczogodzinami stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ
Uwaga:
Zgodnie z zapisem w Rozdziale III pkt 17 SIWZ: Zamawiający zabezpiecza na czas realizacji zamówienia
kwotę 100 000,00 zł.(brutto), na rozliczenie zakupu materiałów (materiałów z usługą) zużytych przy
realizacji prac objętych zakresem zamówienia, rozliczanych roboczo - godziną, z wyłączeniem rozliczenia
zakupu materiałów w ramach kosztów własnych wymienionych w pkt 11.
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2. Oferujemy czas na wymianę rozkładów jazdy:
a) wymiana rozkładów jazdy do 5 linii włącznie:*
 24 – godziny na wymianę
 16 – godzin na wymianę
 8 – godzin na wymianę
b) wymiana rozkładów jazdy na trasach powyżej 5 linii włącznie: *
 48 – godzin na wymianę
 36 – godzin na wymianę
 18 – godzin na wymianę
Uwaga:
w przypadku braku wskazania oferowanej opcji, w obu przypadkach, Zamawiający
przyjmie czas wskazany w SIWZ oceniany za 0 pkt.
Ponadto:
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Usługę objętą zamówieniem zamierzam:
a) wykonać bez udziału podwykonawców*,
b) niżej wymienione prace zamierzam powierzyć podwykonawcom*:
.......................................... -

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

.......................................... -

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

zakres powierzonych prac

nazwa podwykonawcy

6. Akceptuję projekt umowy i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczam, iż wymagane w SIWZ wadium zostało wniesione w dniu ……………………… r.
w formie .......................................................................................
9. Konto bankowe, na które ma nastąpić zwrot wadium: ..................................................................
10. 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
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., 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.**
11. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami został

złożony na ………. stronach kolejno

ponumerowanych od nr ……….. do nr ……………
12. Wskazuję nr konta bankowego, na który będą przelewane środki finansowe za realizację prac
objętych

umową,

w

przypadku

wyboru

oferty: ................................................................................
13. Do oferty załączono następujące dokumenty:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
4) ........................................................

………………………………………………….
(uprawomocnieni przedstawiciele wykonawcy)
Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
** 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).
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