Znak sprawy: P.I.T.P.Z.LU.2600.009.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
UL. W. MORITZA 2
20-900 LUBLIN
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
PZP na:
Dostawę biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży w placówkach
pocztowych
A.

DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………………..
…………………………………………………………………………………..…….…………………………. ……………
Adres: ……………………………………………………………………………………………..………..……..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
.…………………………………………..……………………………………………………………………………….
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: tel./faks:
…………………..……………………………………………
e-mail: ………………….…………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …….……………….…………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferujemy dostawę biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży w placówkach
pocztowych.
C.
CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ
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biletów
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* w zł
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w%

3

4

5

6

7

normalny
30
minutowy

3,20

szt.

149 633

ulgowy 30
minutowy

1,60

szt.

66 000

normalny
60
minutowy

3,60

szt.

295

Oferowana
cena
jednostkow
a brutto w
zł (kol.3 –
kol.6)
8

Oferowana
cena
jednostkow
a netto w zł

Wartość netto w zł
(kol.5 x kol.9)

9

Razem netto w zł:
Wartość brutto wynosi: ……………………………… zł, w tym wartość podatku VAT wynosi: ……………………… zł
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

10

* - rabat od ceny nominalnej, obowiązujący przez cały okres umowy
D. OŚWIADCZENIA:
1)
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2)
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3)
zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte;
4)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5)
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie za każdorazowo dostarczoną partie biletów w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6) spełniamy warunki udziału w postępowaniu;
7) zobowiązujemy się do:

powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,

wzajemnego przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony, na zasadach określonych w ustawie z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018.419 t.j. z dn.2018.02.26 ze zm.);
8)
oświadczamy, że Zamawiający umożliwił nam zebranie wszelkich istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia
informacji;
1
9)
oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w
2
niniejszym postępowaniu .
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1)
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach
określonych we wzorze umowy, będących integralną częścią SIWZ;
2)
zobowiązujemy się do wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji umowy, tj.
.............................................................................................................................................................
tel./fax: .............................…………..; e-mail: ………...……........………….………………
F. PODWYKONAWCY:
Zamierzamy zrealizować przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom poniższe części zamówienia (należy podać również firmy proponowanych
podwykonawców)*:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
(*niepotrzebne skreślić)
G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach……………(które chcemy zastrzec przed
ogólnym dostępem, zgodnie z załączonym uzasadnieniem) niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

1

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
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 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
2 wykreślenie).

