
…………………………………………                                            Załącznik nr 3 

................................................................                                                znak sprawy: KZP-1/253/TT/7/18/UE 

…………………………………………                                       
              (Nazwa i adres Wykonawcy)                        
 

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu (w sprawie  niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko: …………………………..……….. 

Tel.* …………….……….. 

Fax.* …………………….. 

E-mail:* …...………………. 

* - należy wypełnić co najmniej jedną pozycję 

 

NIP: ................................................... 

REGON: ........................................... 

                   

Oferta (Część 3) 
 

                                       Do:  .............................................................  

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

                                                                                  .............................................................                       
                                                                                                                           (Zamawiający) 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na: „Wynajem samochodów ciężarowych wraz 

z kierowcami”, znak sprawy: KZP-1/253/TT/7/18/UE:  

1. Oferuję(my) świadczenie usługi wynajmu samochodu ciężarowego wraz z kierowcą, samochodu 

ciężarowego, samowyładowczego, z zabudową: wywrotka trójstronna (wywrót skrzyni ładunkowej 

trójstronny), o ładowności 5 do 6 ton, o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton  (zamówienie 

dotyczy co najmniej jednego samochodu), za cenę brutto: 
 

Ilość godzin 

wynajmu 

samochodu 

ciężarowego wraz 

 z kierowcą 

cena jednostkowa 

netto 

za jedną godzinę 

usługi 

(w PLN) 

 

 

Wartość netto                     

(w PLN)                                 
[kol. 1 x kol. 2] 

 

 

 

Podatek VAT                    

(w PLN) 

 

 

Cena                                       

(w PLN) 
[kol  3 + kol  4] 

1 2 3 4 5 

850   

 

 

80% przedmiotu zamówienia będzie realizowane w ramach Projektów POIiŚ: P1, P2, P3 (zwanej dalej 

„działalność w POIiŚ”). 

20% przedmiotu zamówienia będzie realizowane w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów (zwanej 

dalej działalność bieżąca). 

W tym: działalność w POIiŚ 680 godzin, działalność bieżąca 170 godzin  

2. Oświadczamy(y), że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 18 miesięcy od 

daty zawarcia umowy.  
 

3. Oświadczam(y), że  zapoznaliśmy się z otrzymaną SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
 

4. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione koszty związane z realizacja usługi, w tym  

w szczególności: koszty paliwa, wynagrodzenie kierowcy, koszty dojazdu samochodu do miejsca 

podstawienia wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Rzeszowa i powrotu z ostatniego miejsca 

pracy oraz wszelkich innych kosztów i opłat, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 

6. Oświadczam(y), że akceptuję(my) warunki płatności tj. termin płatności określony w Rozdziale XV i XVI 

SIWZ.   
 

7. Oświadczam(y), że usługi objęte przedmiotem zamówienia zrealizujemy sukcesywnie, każdorazowo  

po zgłoszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  
 

8. Oświadczam(y), że oferowane ceny jednostkowe oraz pozostałe zobowiązania ujęte w ofercie  

są niezmienne prze okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy uwzględnieniu 

postanowień Rozdziału XVI SIWZ.  

 

9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy /nie zamierzamy ( niewłaściwe skreślić ) powierzyć 

Podwykonawcy. 
 

11. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

umowy, wg Rozdziału XVI SIWZ i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do 

zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

Integralną część oferty stanowią: 

 

1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

 
 

 

 

 

 

.......................................,dnia..........................                                     …………………………….. 

     (miejscowość)                                                                                                           (podpis Wykonawcy) 

 

 

 


