
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Załącznik nr 1 do postanowień umownych/umowy 

………………………… 

(pieczątka Wykonawcy)  

OFERTA  

złożona przez: 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................ 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………...  

Faks: ……………………..……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……….………………………………………………………………………………………….. 
 

dotycząca postępowania prowadzonego w formie konkursu ofert w związku z art. 4 pkt 8 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 pn.: Dostawa 

biletów jednorazowych dla MOPR w Bytomiu w roku 2020 
 

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/CENA JEDNOSTKOWA* 

Prognozowana  

ilość biletów  

w okresie 

obowiązywania 

umowy, tj.  

do dnia  

31.12.2020 r. 

CENA OFERTY 

BRUTTO  

 

(kol. 2 x kol. 3)  

1 2 3 4 

1. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie jednego miasta (gminy) 

lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  

o nominale:  3,20 PLN brutto lub odpowiednim 

16.350 szt.  

2. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie jednego miasta (gminy) 

lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 

o nominale:  1,60 PLN brutto lub odpowiednim 

       200 szt.  

3. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie dwóch sąsiadujących miast 

(gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale:  3,80 PLN brutto lub odpowiednim  

   600 szt.  

4 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie dwóch sąsiadujących miast 

(gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale:  1,90 PLN brutto lub odpowiednim 

  100 szt.  

5 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie trzech lub więcej miast (gmin) 

lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale:  4,80 PLN brutto 

lub odpowiednim 

  1.200 szt.  

6 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie trzech lub więcej miast (gmin) 

lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale:  2,40 PLN brutto 

lub odpowiednim 

  100 szt.  

7. 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

(zgodnie z obowiązującą taryfą ZTM) 

(suma poz. 1 do 6) 

 ……………. PLN 

8. 

Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostawę biletów  

jednorazowych o nominale:  3,20 PLN;1,60 PLN; 3,80 PLN;1,90 

PLN; 4,80 PLN oraz 2,40 PLN brutto lub odpowiednim 

   ……  % *   %  

9. 
RAZEM łączna cena oferty brutto 

(tj. cena oferty brutto po udzielonym stałym upuście)  
 

 

……..….… ** 
(różnica poz. 7 – (poz. 

7 x … % stałego 
upustu) 

 

słownie: …............................................................................................................................ ............. zł 
 

w tym podatek VAT w wysokości: ……..…. % 
 

 

 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wiersza 8 tabeli, tj. nie wskaże proponowanego stałego upustu Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca nie zamierza udzielić Zamawiającemu stałego upustu.  
    

** Wykonawca winien wykazać w wierszu 9 tabeli łączną cenę oferty brutto tj. cenę za realizację dostaw biletów 

pomniejszoną o kwotę wynikającą z udzielonego stałego upustu. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza udzielić 

Zamawiającemu stałego upustu łączna cena oferty brutto będzie wynikać z przemnożenia cen poszczególnych nominałów 

biletów przez prognozowaną ilość zamawianych biletów (kol. 2 x kol. 3). 

Zamawiający w przypadku wystąpienia rozbieżności między łączną ceną oferty brutto podaną w wierszu 9 kol. 4,  

a łączną ceną oferty brutto podaną słownie - przyjmie za prawidłowo cenę podaną przez Wykonawcę liczbowo.  

 

 



 

CZĘŚĆ OFERTY DOTYCZĄCA INFORMACJI, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE  

W DRUGIM KRYTERIUM OCENY OFERT 

(zgodnie z warunkiem opisanym szczegółowo w cz. VIII Ogłoszenia o zamówieniu) 

 
Kryterium II (CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA  

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO):   
 

Oświadczamy, iż proponujemy następujący termin realizacji dostawy biletów:  

(do wyboru – odpowiednio zaznaczyć): 

˗ w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia: ……………. (wpisać TAK lub NIE) 
        

˗ do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia: …..….. (wpisać TAK lub NIE)   
 

 

Oświadczam/-y, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 
(1)

  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 

pozyskam/-my. 
 
(1)

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

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). 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 

02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnoszę/-my zastrzeżeń  

oraz, że otrzymałem/-liśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść,  

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym do 30 dni.  

 

Ofertę składamy na……..………. stronach kolejno ponumerowanych. 
              (ilość stron)  

 

Ofertę sporządzono w dniu …………2019 roku. 

                                                                

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób                                

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 
INFORMACJE DODATKOWE ***:  
 

Dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty: 
 

1. 
Osoba/-y zawierająca/-e umowę  

w imieniu Wykonawcy 

Imię i nazwisko (ewentualne stanowisko) 

 

 

 

2. 

Osoba/-y odpowiedzialna /-e 

za kontakty z Zamawiającym  

w sprawie realizacji umowy 

Imię i nazwisko tel./faks e-mail 

 

 

 

 

 

  

 
*** w przypadku nie podania informacji dodatkowych Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana do podania ww. danych przed zawarciem umowy 
  

 

 


