Załącznik nr 8 do siwz

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

(pieczęć Wykonawcy [ów])

OFERTA
Miasto Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów
hybrydowych klasy maxi dla komunikacji miejskiej w Pabianicach”
I.

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE
Lp.
1

Nazwa

Adres

2
3
II. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i Nazwisko
Funkcja
Adres
Telefon
Fax
e-mail
III. TREŚĆ OFERTY

1. Niniejszym składam(y) swoja ofertę w postępowaniu z zakresem zgodnym z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto ................................................................ zł, w tym podatek
VAT
………………..…………..
zł
(słownie
brutto:
.......................................................................................................
.............................................................................................................................. zł).
2. Oświadczam/y, że:
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym, wzorem umowy, szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, kryteriami oceny ofert jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,
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zmianami i wyjaśnieniami dokonywanymi w trakcie postępowania, są dla nas zrozumiałe i w pełni je
akceptujemy i przyjmujemy jako obowiązujące w pełnym zakresie postanowienia w niej określone,
b) przedstawione przez nas informacje są prawdziwe,
c) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
d) zobowiązujemy się wykonywać zamówienie związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa i normami z zachowaniem należytej
staranności za cenę, wskazaną w formularzu oferty i w terminach zakreślonych w siwz,
e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert,
f) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
g) zamierzam powierzyć /nie zamierzam powierzyć* podwykonawcom następujące części zamówienia:
……………………………………………………………........................................................……………………………….………………………… /nazwa
podwykonawcy………………………………………………………
3. Cena brutto 1 pojazdu wynosi: ........................................................ złotych
4. Pojazdy jakie zostały przez nas zaoferowane to autobusy hybrydowe:
- marka ……………………….….
-

typ ……………………………..

-

pojemność silnika spalinowego ……………………dm3

-

moc silnika spalinowego ……………….……….. kW ………………. KM,

-

zużycie paliwa wg testów SORT-2: …….... l / 100 km,

5. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie parametrów techniczno
eksploatacyjnych – oferujemy następujące rozwiązania poprzez wskazanie w tabeli poniżej odpowiedzi TAK:

Lp.

1

Nazwa podkryterium

Konstrukcja szkieletu nadwozia
(x21)

2

Sposób magazynowania energii
(x22)

3

Wykorzystanie skrzyni biegów
(x23)

4

Zużycie paliwa wg SORT-2
(x24)

Max. liczba
pkt

15

15

10

25

5

Liczba miejsc siedzących
dostępne z niskiej podłogi (x25)

10

6

Liczba miejsc ogółem (x26)

10

7

Wykonanie szyb bocznych (x27)

10

8

Szyba przednia (x28)

5

Rozwiązanie

Punktacja

Konstrukcja szkieletu nadwozia wykonana ze
stali odpornej na korozję – nierdzewnej wg
PN-EN-10088 gat. 1.4003 i/lub aluminium

15

Konstrukcja szkieletu nadwozia wykonana ze
specjalnej stali stopowej o wysokiej
wytrzymałości zabezpieczona antykorozyjnie
metodą kataforezy lub inne rozwiązania

0

Superkondensatory

15

Pozostałe rozwiązania (zestaw akumulatorów)

0

Przeniesienie napędu bez skrzyni biegów

10

Przeniesienie napędu z wykorzystaniem
skrzyni biegów

0

Poniżej 28 l/100km

25

28 l/100km - 29 l/100km

12,5

Powyżej 29 l/100km

0

Powyżej 8 sztuk

10

8 sztuk i mniej

0

80 miejsc i powyżej

10

75-79 miejsc

0

Szyby pojedyncze

10

Szyby podwójne

0

Dwuczęściowa z podziałem poziomym na
szybę kierowcy i szybę tablicy informacyjnej

5

Określa wykonawca
wskazując
TAK
na zaproponowane
przez siebie
rozwiązanie
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Inne podziały

0

6. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie gwarancji – oferujemy
następujące okresy gwarancji:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Okres gwarancji na cały autobus (x31)

2

Elementy konstrukcyjne nadwozia (x32)

3

Silnik spalinowy i elektryczny (x33)

4

System magazynowania energii (x34)

5

Powłoka lakiernicza (x35)

6

Elementy informacji pasażerskiej, Elementy systemów biletowych,
Monitoring (x36)

7

Perforacja poszycia zewnętrznego (x37)

Proponowany okres gwarancji [lata]

UWAGA: Zamawiający bezwzględnie wymaga określenia w powyższych tabelach proponowanych przez
siebie rozwiązań. Nie wskazanie ich, potraktowane zostanie przez Zamawiającego jako
zaoferowanie rozwiązania minimalnego w każdym z podkryteriów i przy ocenie ofert
punktowane będzie najniżej.
7. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie skrócenia terminu
realizacji zamówienia, nie oferujemy skrócenia terminu realizacji zamówienia* / oferujemy skrócenie
terminu realizacji każdej z trzech tur dostaw taboru o ____ dni kalendarzowych*.
* - niepotrzebne skreślić
(Uwaga! W przypadku nie skreślenia frazy „nie oferujemy skrócenia terminu realizacji zamówienia” i/lub
nieuzupełnienia liczby dni skrócenia terminu w Formularzu oferty w pkt 7 – Wykonawca otrzyma 0 pkt
i uznaje się, że nie zaoferował skrócenia terminu realizacji zamówienia).
8. Zostało wniesione wadium w kwocie .................................................. zł w formie ............................................................... .
9. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 pózn. zm) ** Wykonawca zastrzega, iż informacje przekazanych na stronach od
……… do …….. naszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji
zostało załączone do oferty
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ……………………………………
11. Wybór oferty będzie prowadzić / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,
12. W przypadku kiedy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązek podatkowy
Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
13. Oferta zawiera łącznie ……… ponumerowanych i parafowanych stron.

Miejsce i data __________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo
pełnomocnictwa)

* Niepotrzebne skreślić
** Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Zamawiający informuje że niniejsze zastrzeżenie jest nieskuteczne o ile Wykonawca nie wykazał że zastrzeżonej informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
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