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O F E R T A 

 

Do Zamawiającego: TRAMWAJ FORDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz, 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:  
 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE DLA REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA LINII 

TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY” 

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 
 

Ja/my niżej podpisani : 

________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________________*) 

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

REGON: _________________________*) NIP: _________________________*) 

*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y) 

 
1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w tym umowy: 

1) za Cenę, wynikającą z Wyceny stanowiącej integralną część Oferty: 

 

brutto :_________________________ PLN,  
 

(słownie: _________________________________________________________________), 
 

netto :_________________________ PLN,  
 

(słownie: _________________________________________________________________), 
 

podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota _____________________ PLN,  

 

(słownie:__________________________________________________________________), 

 

 

Data _____________ ________________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
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2) Informujemy, zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, że wybór naszej oferty będzie prowadzić  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług : 

              *) TAK                *) NIE 

Jeżeli „TAK”, to która z następujących sytuacji występuje w Ofercie Wykonawcy: 

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów *) TAK *) NIE 

- występuje mechanizm odwróconego obciążenia *) TAK *) NIE 

- import usług lub import towarów *) TAK *) NIE 

*) niepotrzebne skreślić, 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do 

ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT: 

− Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego ________________ 

− wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku ________________ PLN 
Uwaga: zapisy kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z treścią pkt 18.2 SIWZ. 

3) udzielając gwarancji jakości na wykonane tablice pamiątkowe i tabliczki informacyjne na okres 
______ lat od daty wydania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy   

(należy wypełnić zgodnie z zapisami SIWZ), 

4) w terminie: do dnia  15 grudnia 2015 r.,   

5) zamówienie zrealizujemy *bez udziału podwykonawców / *z udziałem podwykonawców, 
którym zamierzamy powierzyć następujący zakres (część zamówienia):  
(*- skreślić w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia):  

_______________________________________________________________________________________ , 
(część zamówienia / zakres rzeczowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)  

_______________________________________________________________________________________ , 
(część zamówienia / zakres rzeczowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)  

Jeżeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający 

zaleca, żeby wykonawca podał następujące dane liczbowe dotyczące części zamówienia, które będą 

zlecone podwykonawcom: 

• wartość wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT: ________ PLN, lub  

• proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części do całości zamówienia wyrażoną  

w procentach: ____ % 

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część: 
1) Kosztorys ofertowy, 

2) Dowód wniesienia wadium, 

3) Pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy, 

4) Potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

5) Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

6) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informację, o tym, że wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej,  

7) inne - o ile dotyczy : ___________________________, 

(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty) 

 

Data _____________ ________________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
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3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 UPZP): 

__________________________________________________________________________ 
(wypełnieją jedynie wykonawcy wspólnie składający Ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne,  

podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania) 

4. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają* / nie zawierają* informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
*) niepotrzebne skreślić, 

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na 

wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na 

stronach _______________ Oferty.  

(zaleca się, złożenie ww. dokumentów wraz z dowodami  w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty) 

 

5. Wadium wnieśliśmy w formie/ach _________________w kwocie _______________ PLN, 
w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazać konto, na które ma ono być zwrócone: 

Bank________________________ Nr konta __________________________________  

6. Adres Wykonawcy do korespondencji: 

na adres : ____________________________________________________________________________ 

Nr faxu : _____________________________________ 

e-mail : _____________________________________ 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : _____________________________________ 

osiągalną pod Nr tel.: __________________, faxu: ________________, e-mail: ________________,  

w godz.: od _______ do _______ 

 

 

 

Data _____________ ________________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
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