
Lp. Zaoferowana cena 

Netto

VAT Zaoferowana cena 

brutto

1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

8 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

MAN A20

IRISBUS CITELIS CNG

składamy ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Rodzaj asortymentu

MAN (NG272; A1029B; NL201; NL202)

MAN LIONS A 23

MATERIAŁY POZOSTAŁE

SUMA

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartości określone we wszystkich zakładkach "Formularza ofertowego"

SCANIA OMNILINK CL94UB 4x2

    do autobusów eksploatowanych w Miejskim Zakłądzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą

muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

SCANIA OMNICITY 4x2 (ON) + SCANIA 

OMNICITY 4x2 (CNG)

SCANIA CN94UB 4x2 OMNICITY

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm.)

SCANIA LAHTI

2) bieżące dostawy materiałów pozostałych

Załącznik Nr 1

1) bieżące dostawy

    w Słupsku

Nazwiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są:

FORMULARZ OFERTOWY

Pieczęć Wykonawcy

     a) fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających im parametrami 

         technicznymi zamienników

     b) części regenerowanych



               ………………………………………………………………………………………………………

                     Podpis osoby/osób upoważnionej/nych do podpisania oferty 

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

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

k) Nr rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

l) wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………. Faks ……………………………………….

d) niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …………. do …………… informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

e) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu i ew. 

ubezpieczenia  transportu oraz  inne opłaty, podatki, także wszelkie upusty;

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

h) jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

i) ofertę niniejszą składa na ……………… stronach;

j) WRAZ Z OFERTĄ składa następujące oświadczenia i dokumenty

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

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

f) akceptuje postanowienia zawarte we umowach umów, tj. umowie dostawy części zamiennych i materiałów 

pozostałych oraz umowie najmu pomieszczeń;

g) uzyskał wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty;

Składając niniejszą ofertę Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń;

b) złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia;

c) wszystkie dostarczane przez Wykonawcę części zamienne i materiały pozostałe w ramach niniejszego 

postępowania posiadają deklarację zgodności CE lub inny równoważny dokument


