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ZAMAWIAJĄCY: 

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  

Sp. z o.o. 

ul. Andrzeja Struga 10 

70-784 Szczecin  

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

reprezentowany / reprezentowani przez: 

……………………………………………

………………………………… 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………..…………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Ja (my), niżej podpisany (podpisani) .......................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy) 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę autobusów niskopodłogowych  

z rynku wtórnego, oznaczenie sprawy: ZP/RS/1/2022, prowadzonym przez Szczecińskie 

Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin w trybie 

zamówienia sektorowego, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne właściwe dla zamówień 

sektorowych, oświadczam, że za wykonanie zamówienia oferuję łączną cenę brutto ………………………… 

PLN (słownie: …………………………………………………. złotych), w tym: 

1) cena netto - …………………………………. złotych, 

2) stawka podatku VAT w %  - …………………………………, 

3) kwota podatku VAT - ……………………………………………… złotych 
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Ceny brutto poszczególnych autobusów przegubowych wynoszą: 

1. autobus nr 1: ……………………………… PLN/EURO  

………………………………………………… 

(proszę wpisać markę, typ, model autobusu)  

2. autobus nr 2: ……………………………… PLN/EURO  

………………………………………………… 

(proszę wpisać markę, typ, model autobusu)  

3. autobus nr 2: ……………………………… PLN/EURO  

………………………………………………… 

(proszę wpisać markę, typ, model autobusu)  

 

 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Oświadczam, że oferowany autobus niskopodłogowy marki …………... model …….……../ oferowane 

autobusy niskopodłogowe  marki …………..  model …………… jest/są: 

- sprawne technicznie,  

- posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu,  

- nie posiadają widocznych źródeł korozji, 

- użytkowane są w komunikacji miejskiej przez nie więcej niż 3 właścicieli. 

3. Oświadczam, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres określony przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu.  

4. Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści Ogłoszenia o zamówieniu 

oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców. 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia) 

Lp. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

Podanie przez wykonawcę firm 

podwykonawców 

1.    

2.    
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6. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

UWAGA: 

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 

rozporządzenia 2016/679 treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takim przypadku wykonawca  

usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie. 

7. Wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Wraz z formularzem oferty zostały złożone następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Szczegółowa specyfikacja autobusu przegubowego nr …………………………………….. 

 

 Minimalne informacje wymagane przez 

Zamawiającego 

Oferowane przez Wykonawcę 

 

Informacje dodatkowe 

Wykonawcy
1
 

1.  Rok produkcji pojazdu   

2.  Numer identyfikacyjny (np. VIN)   

3.  Wymiary pojazdu 

(długość/szerokość/wysokość) w cm 

  

4.  Przebieg pojazdu    

5.  Moc silnika  w kW 

 

 

6.  Pojemność silnika  w cm³ 

 

 

7.  Rodzaj paliwa   

                                                           
1
 Wykonawca wpisuje dodatkowe informacje w przypadku, gdy pojazd posiada inne rozwiązania / wyposażenie niż są wskazane 

przez Zamawiającego. 
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8.  Skrzynia biegów 

 

 

9.  Norma emisji spalin EURO 

 

 

10.  Tachograf
2
  (analogowy / elektroniczny):   

 

 

11.  Tablice kierunkowe (typ):   

 

 

12.  Szyba czołowa: dzielona / panoramiczna 

 

 

13.  Okno uchylne:  ilość szt. 

 
 

 

14.  Rodzaj drzwi  (pneumatyczne / elektryczne 

otwierane do środka lub na zewnątrz) 
 

 

15.  Liczba drzwi otwieranych do środka w szt.  

  

 

16.  Lusterka  (podgrzewane i sterowane 

elektrycznie/ podgrzewane – jeśli występują)   

 

17.  Szyberdach ( sterowany elektrycznie/ręcznie):  

sterowany elektrycznie  oraz ilość w szt.  

 

18.  Ogumienie  (rozmiar) 

  

 

19.  Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej/ 

klimatyzacja kabiny kierowcy 
 

 

20.  Monitoring  

 

 

21.  Mikrofon 

 

 

22.  Ilość miejsc siedzących / stojących / dla osób 

niepełnosprawnych  

 

23.  Rampa dla wózka inwalidzkiego (elektryczna / 

mechaniczna):   
 

 

24.  Przyciski sygnalizacyjne przy drugich drzwiach 

na zewnątrz i wewnątrz w obrębie miejsca 

wózka inwalidzkiego ( środki komunikacji 

kierowcy autobusu z osobą niepełnosprawną)  

 

25.  Wydzielone miejsce dla osób z ograniczeniami 

ruchowymi 
 

 

26.  Mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do 

kierunku jazdy za pomocą  pasa 

bezwładnościowego  

 

27.  Wyznaczone miejsce dla psa przewodnika 

osób ociemniałych 
 

 

28.  Przestrzeń na postawienie rozłożonego wózka 

dziecięcego lub spacerowego  

 

                                                           
2
 Gdy pojazd jest wyposażony w tachograf (Zamawiający nie wymaga, aby pojazd posiadał tachograf) 
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29.  Podgrzewane okno boczne kierowcy autobusu 

 

 

30.  Podgrzewana szyba narożnikowa przednia 

(prawa/lewa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................., dnia ......…… r. 
                             (miejscowość)  

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

(podpis własnoręczny osoby uprawnionej lub osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 


