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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) Wykonawcy  

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………….………………………............... 
telefon, e-mail 

 

 

O F E R T A 
na „Dostawę autobusów elektrycznych  

na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.” 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – znak sprawy: MZK/09/10/2021 
oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania określone 
przez Zamawiającego w SWZ oraz w załącznikach do SWZ za łączne wynagrodzenie: 

 

CENA OFERTY (całkowita wartość zamówienia brutto) ……..................................................... PLN  

(słownie PLN: ….................................................................................................................................…).  

 

opis 

netto  
[PLN] 

 
(do dwóch miejsc po przecinku) 

podatek VAT  
[PLN] 

 
(do dwóch miejsc po 

przecinku) 

brutto  
(z podatkiem VAT)  

[PLN] 
(do dwóch miejsc po przecinku) 

cena  

1 szt. autobusu  
   

Całkowita 
wartość 
zamówienia: 

3 sztuk autobusów  
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Marka autobusu: .........................................................................................................................;  

Typ/wariant/wersja/nazwa handlowa autobusu: ..........................................................................;  

Producent: .....................................................................................................................................  
 

Jednocześnie deklarujemy, że:  

Wyszczególnienie kryteriów technicznych 
Należy 

zaznaczyć*  
właściwe pole 

OKRES GWARANCJI CAŁOPOJAZDOWEJ: 

60 miesięcy,   

48 miesięcy   

36 miesięcy  

OKRES GWARANCJI NA MAGAZYN ENERGII: 

9 lat,  

8 lat  

7 lat  

6 lat  

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ AUTOBUS WG TESTU E-SORT-2:  

Zużycie energii elektrycznej (w kWh/100 km)  

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH 

Pojemność nominalna akumulatorów od ponad 250kWh  

Pojemność nominalna akumulatorów ponad 200 kWh do 250 kWh włącznie  

Pojemność nominalna akumulatorów ponad 160 kWh do 200 kWh włącznie  

WYPOSAŻENIE POJAZDU 

Ogrzewanie/Klimatyzacja 
Klimatyzacja z pompą ciepła  

Klimatyzacja bez pompy ciepła  

Silnik 
Silnik w osi napędowej asynchroniczne  

Jeden silnik centralny lub inne 
rozwiązanie 

 

Szyba czołowa  
Szyba czołowa dzielona w pionie  

Szyba jednoczęściowa  

Ilość miejsc dostępnych 
bezpośrednio z niskiej podłogi 

10 i więcej miejsc  

Poniżej 10 miejsc  

BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo 

Asystent zapobiegający najechania na 
obiekty ruchome i nieruchome przed 

pojazdem z funkcją ostrzegania 
akustycznego, optycznego 

 

Asystent kontroli prawej strony 
sygnalizującego optycznie lub/i 
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akustycznie możliwość kolizji z obiektami 
ruchomymi i/lub nieruchomymi 

znajdującymi się w polu skrętu (w strefie 
ryzyka kolizji) oraz przy zmianie pasa 

ruchu 

Niezaproponowanie żadnego z 
powyższych rozwiązań 

 

*przy każdym podkryterium technicznym możliwe jest zaznaczenie tylko jednego pola. 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej  i 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, włącznie z okresem gwarancji i rękojmi. 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie 
ewentualnych płatności ……………………………………………………………………… 

5. Podtrzymujemy terminy wykonania przedmiotu zamówienia podane w Rozdziale V SWZ.  

6. Warunki płatności: zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na warunkach 
określonych we Projekcie Umowy  

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia tj. 90 dni. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

9. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 

imię i nazwisko:   ................................................................................................................................ 

stanowisko służbowe:  ......................................................................................................................... 

numer telefonu:  ................................................................................................................................ 

numer faksu:   ..................................................................................................................................... 

dni i godziny pracy:  ............................................................................................................................ 

10. WADIUM 
Wadium w kwocie …………… zostało wniesione w formie ……………… w dniu …………… Numer 
rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium: 
……………………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczam/y, że jesteśmy:1 

Lp. Przedsiębiorcą Wybór Wykonawcy 

1 małym    

 
1 Należy wybrać jedną opcję. 
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2 średnim  

3 dużym  

 

12. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących 
wspólnie2: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. … 

13. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez 
podwykonawców3: 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 
podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów 

1  

2  

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

Załączniki: 

1      ..……… 

2. …………. 

 

 

 

 

    ……………………………………… 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
*      niepotrzebne skreślić 

**   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). 

*** 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 (np. wykreśla je). 

 
 

 
2 Wypełnić jeżeli dotyczy 
3 Wypełnić jeżeli dotyczy 
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