
Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................
(pieczątka Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU MIĘDZYMIASTOWEGO

 W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO"

1. ZAMAWIAJĄCY: INWEST-KOM  w Gniewie Sp. z o.o. ul. Wiśś lana 6, 83-140 Gniew

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Adres(y) Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Lider

Partner nr 1

Partner nr 2

Partner nr 3

• Ośoba uprawniona do kontaktoś w:

Imię i 

nazwiśko

Adreś

Nr telefonu

Nr fakśu

Adreś e-mail

3. Ja,  nizżej  podpiśany,  w  imieniu  Wykonawcy  śkładam  ofertę  na  wykonanie
przedmiotu zamoś wienia zgodnie z treśścią SIWZ. Ośświadczam, zże zapoznałem śię z
treśścią SIWZ, wyjaśśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy śię za
związanych okreśślonymi w nich pośtanowieniami.

4. Oferujemy wykonanie zamoś wienia za cenę*:

4.1. cena netto dośtawy autobuśu:

............................................…….………zł netto

podatek VAT ........%



cena brutto dośtawy autobuśu

……………...…..........................zł brutto

4.2. opłata wśtępna 260.000,00 netto

podatek VAT ........ %
kwota ......................................................... zł brutto

4.3. raty leaśingowe: 1-71 ......................... .................…….………zł netto

podatek VAT ........ %

kwota ......................................................... zł brutto

4.4. wartośścś wykupu autobuśu 1 % ceny
..........................................…….………zł netto

podatek VAT ........%

       ………………………………………...………………..zł brutto

4.5. całkowita wartośścś zamoś wienia ...................................................................… zł    

.........................................…….………zł netto

podatek VAT ........ %

       …………………...……………………………………….zł brutto

*Przy obliczaniu ceny przyjęto śtawkę WIBOR 1M z dnia 7 lipca 2017 roku w wyśokośści: 
1,66 %

5. Oprocentowanie leaśingu będzie zmienne w całym okreśie leaśingu – oparte na 

śtopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 1M.

6. Zobowiązujemy śię do wykonania zamoś wienia w terminie okreśślonym w SIWZ oraz

akceptujemy  warunki  płatnośści  okreśślone  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji

przetargowej.

7. Niniejśza oferta jeśt wazżna przez 30 dni, to jeśt do dnia ………………… roku.

8. Termin dośtawy: …… …………... (nie poś zśniej nizż  31.12.2017).

9. Okreś gwarancji: ……. mieśięcy (nie mniej nizż  24 m-ce)

10. Zakreś przedmiotu zamoś wienia, ktoś ry Wykonawca zamierza powierzycś 
podwykonawcom:

_______________________________________________________________________________

11. Specyfikacja techniczna oferowanego autobusu.



Oferuję dostawę pojazdu o następujących parametrach:

• …………………………………………………………………………………………………….
• ……………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………..

Oferowany autobus spełnia wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. 

Zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

Data pieczęć i podpis Wykonawcy

**Przy wypełnianiu niniejśzego formularza-ofertowego pośzczegoś lne rubryki oraz puśte

miejśca  przeznaczone  do  wpiśywania  odpowiedzi  mozżna  powiękśzacś/zmniejśzacś  w

zalezżnośści od potrzeb

Załączniki:


