
Załącznik  do ogłoszenia o otwartym konkursie  – wzór Formularza Oferty  

FORMULARZ OFERTY 
Na usługę: 

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I I DOKUMENTÓW 
UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA 
LINIACH KOMUNIKACYJNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD 
KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH 

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego:  MZK.01.P.2017 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
96 – 100 Skierniewice 
ul. Czerwona 7 
NIP: 836 – 13 – 31 – 389 

REGON : 750051347 

Tel.:  46 833 30 97  

Fax:  46 833 30 97 

Internet: http://  www.mzkskierniewice.pl 

e–mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 
do 15:00. 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
 
4.  CENA OFERTY: 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 
 
 

1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:  

a) ………… % wpływów z zapłaconych i uzyskanych opłat specjalnych w wyniku prowadzonej 
przez Wykonawcę windykacji tych opłat, 

b) ryczałt miesięczny w wysokości …………… zł  
( słownie: …………………………………………………………………………….. )  
za przeprowadzenie minimum 300 kontroli w miesiącu. 
Wynagrodzenie jest kwotą netto i zostanie do niej doliczony obowiązujący podatek VAT. 

 
Należny podatek VAT: ……. %, co stanowi kwotę ………………………. zł 
( słownie: ……………………………………………………………………………………..). 

 
Kwota brutto wynosi: ……………………. zł  
( słownie: …………………………………………………………………………………….. ). 

 
5.  OŚWIADCZENIA  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  
 
6.1  zdobyłem ( zdobyliśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 
 
6.2 zapoznałem ( zapoznaliśmy ) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń; 
 
6.3 gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia; 
 
6.4 zamierzamy ( zamierzam ) zrealizować zamówienie bez udziału/z udziałem
 podwykonawców. 
            Części zamówienia, których wykonanie powierzamy ( powierzę )  podwykonawcom: 
            ……………………………………………………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………………………………………………………….. 
  
6.5 składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]2;  
 
6.6 akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
 
6.  Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………….. /
 ……………………………………………………
. 
……………………….. 
 Miejscowość / Data Podpis(y)  i pieczęcie osoby (osób)  
  upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
  w imieniu Wykonawcy(ów) 
 
 

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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