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Znak postępowania ZKM-03/17 

Załącznik nr  2/1 do SIWZ - Formularz ofertowy   

Część 1 - dostawa i montaż czterech szt. wiat przystankowych 

 

pieczęć wykonawcy i nr tel/faksu                                                          

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

O F E R T A 

 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawę i montaż 4  ( czterech ) wiat przystankowych oraz dostawę elementów systemu informacji 

pasażerskiej czasu rzeczywistego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu                        

w roku 2018 „ 

składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy dostawę  i montaż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w 

SIWZ , czterech wiat przystankowych 

 

za łączną kwotę (1 sztuka ): 

wartość netto ..............................................................................................       

VAT ............................................................................................................       

wartość brutto ............................................................................................       

  

Całość zamówienia za łączną kwotę (4 sztuki ): 

wartość netto ..............................................................................................       

VAT ............................................................................................................       

wartość brutto ............................................................................................       

 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 

ze spełnieniem warunków stawianych przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, iż w oferowanych wiatach: 
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a. W zakresie warunków techniczno-eksploatacyjnych zaoferujemy: 

    

L.p. Nazwa kryterium wg SIWZ Parametry oferowane przez Wykonawcę 

1. 

Wiata przystankowa o 

wymiarach: długość  około 4 m 

głębokość około 1,5 m 

wysokość( prześwit )nie mniej 

niż 2,2 m wraz z montażem 

,opis wiaty : konstrukcja 

stalowa lub inna 

zabezpieczona antykorozyjnie, 

szkło bezpieczne około 8 mm , 

dach w kształcie łagodnego 

łuku ( strzałka 200 mm )  

poliwęglan komorowy Znak D-

15,wyposażenie: ławka, kosz 

na śmieci, tablica na rozkłady 

jazdy ( wymiary format A-3 ) 

 

 

b. W zakresie warunków gwarancji oferujemy: 
 

L.p. Nazwa kryterium wg SIWZ Parametry oferowane przez Wykonawcę 

1. Okres gwarancji  i rękojmi   

2. 
Okres gwarancji na zewn. 

powłoki lakiernicze 

 

3. 

Okres gwarancji na trwałość 

konstrukcji  (  pęknięcia 

konstrukcji szkieletu i trwałość 

połączeń elementów 

konstrukcji) 

 

 

c. W zakresie terminu realizacji oferujemy: 
 
 

L.p. Nazwa kryterium Parametry oferowane przez Wykonawcę 

1. Termin dostawy  
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4. Deklarujemy wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie:  do …… 2018 r. ( podać dzień i miesiąc ) 

5. Oświadczenia: 

5.1. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

5.2. Oświadczamy, że  akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 

5.3. Oświadczamy, że dostawę zrealizujemy zgodnie z warunkami określonymi w umowie, 

5.4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

5.5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorze 

umowy. 

 

 

 

Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

............................................ dnia .....................            ………………………………………………………….                  

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego  -  Parametry techniczne  (część 1, ) 

Część 1 - dostawa i montaż czterech szt. wiat przystankowych  
2. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego -  Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom   
3. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego -  Projekt umowy (część 1 )   
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Znak postępowania ZKM-03/17 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego  -  Parametry techniczne  (część 1, ) 

Część 1 - dostawa i montaż czterech szt. wiat przystankowych  

 

 

............................................ dnia .....................      …………………………………………………………                        

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

L.p. 
Warunki /  

parametry 

WYMAGANE PARAMETRY  

TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

Potwierdzen

ie spełnienia 

wymagań 

spełnia / nie 

spełnia 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(opisać jakie, jeśli są inne 

niż w kolumnie 3) 

1 2 3 4 5 

1.  
Wymiary wiaty 

Wiata o wymiarach: 

 - długość około 4,0  m, 

 - szerokość: około 1,5 m 

 - wysokość: prześwit pod dachem nie mniej        

    niż 2,2 m 

 

 

 

2.  

Konstrukcja 

wiaty 

konstrukcja stalowa lub inna  metalowa 

zabezpieczona antykorozyjnie 

 

 

 

 

 

3.  

Konstrukcja i 

pokrycie dachu 
dach w kształcie łagodnego łuku ( strzałka 
około 200 mm )  poliwęglan komorowy  

  

4.  

Wypełnienie 

ścian szkło bezpieczne około 8 mm 

  

5.  

Wyposażenie 

dodatkowe  

Znak D-15, ławka drewniana lub siedziska z 
tworzywa, tablica do rozkładów jazdy ( format 
nie mniej niż A-3 ) 
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Znak postępowania ZKM-03/17 

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego -  Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom   

Część 1 - dostawa i montaż czterech szt. wiat przystankowych 

Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom   

Realizację dostawy objętej przedmiotem zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców / z udziałem 

podwykonawców* 

 

Część zamówienia , którą wykona 
podwykonawca 

 

Nazwa podwykonawcy: dane 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................      …………………………………………………………                        

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


