
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

………………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

 

FORMULARZ WYKONAWCY 

(OŚWIADCZENIE OFERTA – każda ze stron powinna być podpisana) 
  

Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny, osoba do kontaktu, nr tel. osoby do kontaktu, nr 

fax) 

 

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

 

 

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

 

Wykonawca, oświadczając, że zapoznał się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i załącznikami do niej, znak: PKS.SA-DA/ZP/14/04/2016/1, w 

postępowaniu przetargowym na: 

 

Dostawę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 

lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu 10 nowych autobusów, 

 

oraz nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte, a także po 

uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty: 

 

I. Wykonawca składa ofertę w zakresie leasingu operacyjnego 10 autobusów 

posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem 

kierowcy), o których mowa w pkt 1 rozdziału III SIWZ, oferując dostawę autobusów marki 

…............................................................................................................, model, typ autobusów: 

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

Wykonawca oświadcza, że oferowana przez niego cena brutto za realizację całości 

przedmiotu zamówienia wynosi: ………................................................................................. zł, 

słownie ….............................................................................…………........................................ 

 

II. Wykonawca oferuje zawarcie umowy leasingu na autobusy, o których mowa w pkt I, 

zgodnie z poniższymi wyszczególnieniami: 



 

Tabela 1. 

 
Wyszczególnienie 

 

 

 

 

Cena netto  

Razem 

netto 

[zł] 

 

VAT 

[zł] 

 

Cena 

brutto 

[zł] 

(brutto) 

    

Wartość 

autobusów [zł] 

Koszty obsługi 

leasingu [zł] 

[zł] za realizację 

całości 

przedmiotu  
zamówienia [zł] 

10 autobusów 

posiadających co 

najmniej 30 miejsc 

siedzących dla 

podróżnych 

 

 

     

Opłaty leasingowe dla autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla 

podróżnych, o których mowa w pkt 1 rozdziału III SIWZ (w przypadku, gdy podawane 

dane mają zastosowanie do każdego z tych autobusów, tabele należy wypełnić jeden raz, 

uwzględniając dane dotyczące jednego spośród tych autobusów; w przypadku, gdy dane te są 

różne dla niektórych spośród tych autobusów, należy sporządzić właściwe tabele dla każdego 

z autobusów): 

Tabela 2. 

Opłata wstępna od jednego autobusu posiadającego co najmniej 30 miejsc siedzących dla 

podróżnych, o którym mowa w pkt 1 rozdziału III SIWZ: 20 % brutto wartości autobusu brutto 

  

        Kwota netto (zł)        VAT (zł)                    Kwota brutto (zł)    

     
 

Tabela 3. 

Wartość wykupu jednego autobusu posiadającego co najmniej 30 miejsc siedzących dla 

podróżnych, o którym mowa w pkt 1 rozdziału III SIWZ: 3 % brutto wartości autobusu brutto 

  

        Kwota netto (zł)        VAT (zł)                    Kwota brutto (zł)    

     
 

Tabela 4. 

Nr 

Raty 

Kwota netto 

 

Netto Razem 

netto 

(zł) 

VAT 

(zł) 

Kwota 

brutto (zł) 
Wartość spłaty 
przedmiotu 

leasingu – 

wypełnić 
zgodnie z pkt 4 

rozdziału XII 

SIWZ (zł) 

Wartość spłaty  
kosztów rejestr. 

- koszt obsługi 

leasingu (zł) 

Wartość 
odsetek od 

przedmiotu 

leasingu - 
koszt obsługi 

leasingu (zł) 

Wartość 
odsetek od  

kosztów 

rejestracji  - 
koszt obsługi 

leasingu (zł)  

Wartość innych 
kalkulowanych 

kosztów - koszt 

obsługi leasingu 
(zł) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          



6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          

33.          

34.          

35.          

36.          

37.          

38.          

39.          

40.          

41.          

42.          

43.          

44.          

45.          

46.          

47.          

48.          

49.          

50.          

51.          

52.          

53.          

54.          

55.          

56.          



57.          

58.          

59.          

60.          

Ogółem         

III. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej i przyznania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ, 

w szczególności zgodnie z obligatoryjnymi warunkami umowy, o których mowa w rozdziale 

XVI SIWZ (wraz z porozumieniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), a także 

przy wykorzystaniu przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą wzoru umowy, w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

IV. Oferta zawiera łącznie … (słownie: …………………………………………..) stron. 

 

 

 

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

Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych 

  


