
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

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

        (pieczęć oferenta) 

                                                                                                                               

O F E R T A 

dla: 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, 96 – 100 Skierniewice , ul. 

Czerwona 7  

złożona przez: 

Nazwa............................................................................................................................. 

 

Siedziba.......................................................................................................................... 

 

Nr tel./faks........................................................................................................................... 

 

NIP........................................................               Regon................................................... 

 
w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Przedmiotem oferty jest usługa  obejmująca: 

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW 
UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA 
TERENIE DZIAŁANIA  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W 
SKIERNIEWICACH I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT SPECJALNYCH 

Nr zamówienia: MZK.05a.P.2013 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na usługę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i oferujemy: 
 
a) Ryczałt miesięczny podany w złotych polskich/stały podczas trwania umowy/za wykonanie 

minimum 350 kontroli w miesiącu – kryterium nr 1, 

Za kwotę netto …………………………. złotych (słownie: 

…………………………………………………………….……… zł ). 

kwotę brutto …………………………. złotych (słownie: 

………………………………………………………………………… zł ). 

b) prowizję wyrażoną procentowo od uzyskanych/wyegzekwowanych/ wpływów /w skali 

miesiąca/ z nałożonych opłat dodatkowych/bez opłat specjalnych za spowodowanie Mbez 



uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, które w całości stanowią 

własność zamawiającego/ – kryterium nr 2. 

………… %  ( słownie ……………………………….. % ) 

 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy sie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania i 
przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
 
3. ZGODNIE z ust. 24 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca nie 
powierza/powierza* 
podwykonawcy w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (zakres powierzonych usług) 

 
4. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego  
 
zamówienia jest następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 
 
5. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w 
dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od …….… do  …….……- niniejsza oferta oraz 
wszelkie Załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
 
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
faks ………………………………………….. , e-mail …………………………………………………. 
 
8. OŚWIADCZAMY, że: 
 
-  Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
-  Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy zawarty w Załączniku nr 6 wraz z Załącznikami do SIWZ 
i zobowiązujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego  
- Niniejsza ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy 
Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póz. zm.) w szczególności art. 297 § 
1 i § 2. 
 
9. Na całość oferty składają się m. in.: 
 
a)   Oferowany przedmiot zamówienia – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ. 
b)  Ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy  należy dołączyć do oferty w 
oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do 
złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty 
oryginału umowy spółki lub kopii umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie 
albo przez wszystkich wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki 
c)  Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  o nie 
wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 - zał. nr 3  i  nr 4 (dot.: osób fizycznych),  



d) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
e)  Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 9 o ile ofertę 
składają podmioty zbiorowe. 
f)  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 20 000,00 zł. 
g)  Parafowane strony wzoru umowy – Załącznik nr 6 wraz z Załącznikami. 
h) ………………………………………… 
(inne - wymienić dokumenty) 
 
m)…………………………………………………………………………………………… 
 
n)……………………………………………………………………………………………. 
 
Na …......  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

………………………dnia ............................. .............................................. 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 

 


