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Załącznik nr 1 – część nr 2 

……………………………… 

      Pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu” 

 

CZĘŚĆ NR 2 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ 

WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WRAZ 

OSPRZĘTEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 18 000 KG 

 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa (firma) 

Wykonawcy1 
Adres Wykonawcy Telefon Faks E-mail 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 

                                                           
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną (podmioty te również należy wskazać podając nazwy (firmy) i 
adresy). 
2 Te informacje wymagane są wyłącznie dla celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w następujący 

sposób: 

4.1. Całkowita cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego 

zamówienia wyniesie brutto: ………………………..... zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………….), 

na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………………. zł 

i podatek od towarów i usług w wysokości ……3 % zgodnie z ustawą o VAT4 

 

W tym: 

cena fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem (zabudowa 

wywrotki trójstronnej, pług lemieszowy, posypywarka) ……………………………………… 

…………………………………………………………………………...……… (marka, typ, model 

pojazdu) wynosi netto ………………………………… zł + …… % VAT = 

…………………................. zł brutto. 

l.p. Nazwa Kwota 
netto w zł 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość 
podatku 
VAT w zł 

Kwota brutto 
w złotych 

1 Wysokość opłaty wstępnej 
(wyrażona w zł w stosunku do 
wartości netto przedmiotu 
leasingu) – 5% 

    

2 Wartość wszystkich rat 
leasingowych wg harmonogramu 

    

3 Wartość opłaty końcowej 
(wykupu przedmiotu leasingu) – 
5% 

    

4 Wartość w zł ogółem oferty:     

 

4.2. Oświadczam, iż wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie (niewłaściwe skreślić) 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, 

gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  i w 

zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający) 

                                                           
3 Określić stawkę procentową 
4 Przez ustawę o VAT należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2017 r.,  poz. 1221 z późn. zm.) 

 



3 
 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, wskazuję: 

 nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie stanowi przedmiot 

niniejszej oferty – …………………............................................................................. 

(należy wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki 

podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego) 

 wartość towaru / usługi bez kwoty podatku – ………………………………………….. 

(należy wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą 

stanowiącą cenę ofertową). 

4.3. Dodatkowy okres gwarancji na cały pojazd będący przedmiotem zamówienia 

bez limitu kilometrów ponad minimalną gwarancję wynoszącą 24 miesiące, w 

ilości ………. miesięcy. 

 

4.4. Przedstawiamy dane techniczne pojazdu stanowiące podstawę do oceny oferty 

zgodnie z przyjętymi kryteriami środowiskowymi (zużycie energii i emisja 

dwutlenku węgla) – zgodnie z rozdziałem XVI ust. 1 pkt 2 SIWZ 

L.p. Charakterystyka Charakterystyka oferowana 

1 Zużycie energii 

Średnie zużycie paliwa (g/kWh) uzyskane 
w teście WHSC Euro 6 

 

 

………………………… g/kWh 

2 Emisja dwutlenku węgla (CO2) 

Emisja dwutlenku węgla (g/kWh) uzyskane 
w teście WKSC Euro 6 

 

 

………………………… g/KWh 

 

5. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 października 

2018r. 

 

6. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

9. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Istotne 
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu6. 
 

11. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

L.p. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 

12. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

 

..........................................., dnia ......................      
                         

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

                                                           
5 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).  

6 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 wykreślenie). 


