
 

 
 

 

   

  

  

ROZDZIAŁ III  
  

FORMULARZ OFERTOWY  

WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  
  



 IR/ZP/5427/033_000/2017 

  

  
1 

  
  
  
  
  

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)  

  
OFERTA  

  

Do:  

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

ul. Bałtycka 8A 

41-500 Chorzów 

  
  

  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  
 

zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania  

Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta 
Chorzowa, 

 
 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

 MY NIŻEJ PODPISANI   

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)  

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

tych podmiotów)  
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami do niej i: 

2.1. Akceptujemy wszystkie postawione w niej wymagania, 

2.2. Uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania.  

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w kwocie    

.................... zł.(słownie brutto złotych   

_______________________________________________ ), zgodnie z załączoną do oferty 

Tabelą Elementów Rozliczeniowych  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia terminie nie później niż 

31.08.2019 r. 

5. OFERUJEMY okres gwarancji na roboty wykonane na podstawie przyszłej umowy 

(w tym użyte materiały i urządzenia), liczony od daty ostatecznego (końcowego) 

odbioru wszystkich robót objętych tą umową*: 

           -  5 lat  

- 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia 

Operatora ITS w okresie 18 miesięcy  

- 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia 

Operatora ITS w okresie 36 miesięcy 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.   

7. AKCEPTUJEMY warunki gwarancji i rękojmi określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.    

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 

________________ zł, w formie _____________________________________.   

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**/przy udziale podwykonawców**: 

a) _________________________________________________________________ 

(zakres powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców) 

b) _________________________________________________________________ 

(zakres powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców) 

c) _________________________________________________________________ 

(zakres powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców) 
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10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców** dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący:   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)  

  

11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości określonej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w następującej formie/formach:  

_________________________________________________________________________  

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

13. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług***. 

 

 

** Niewłaściwe skreślić. 

***Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na 

terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT 

czynny na terytorium RP, który w pkt 3 Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę 

netto, obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie. 

W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego poniżej podajemy****: 

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego 

powstania:…………………………………………………………………………………; 

- wartość towaru lub usługi  bez kwoty podatku 

wynosi:……………………………………………. 

**** nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się 

jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt 3 Formularza Oferty wskazał 

wyłącznie cenę netto. 
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14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres (nazwa i adres Wykonawcy):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ fax ____________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________ 

tel. komórkowy ________________________________  

15. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych 

stronach.  

16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

* zaznaczyć właściwy wybór znakiem X we właściwej pozycji 

** niepotrzebne skreślić  

 _________________ dnia …………….. r.                

 

 

 

___________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Rozdziału 

III  

  

       FORMULARZ  
  

 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH   
  

  

Nr Elementy rozliczeniowe Wymagany 
termin realizacji 

licząc od 
podpisania 

umowy 

Cena netto Stawka 
VAT 

Cena brutto 

1 Dokumentacja 
projektowa* 

6 miesięcy    

2 Podsystem Sterowania 

Ruchem 

-    

3 Podsystem Sterowania 

Sygnalizacją Świetlną 

16 
miesięcy 

   

4 Modernizacja 

sygnalizacji świetlnej 

16 
miesięcy 

   

5 Podsystem priorytetu 

dla komunikacji 

miejskiej 

-    

6 Podsystem 

dynamicznej informacji 

parkingowej 

-    

7 Podsystem monitoringu 

wizyjnego 

-    

8 Podsystem 

informowania 

kierowców 

-    

9 Podsystem informacji 

dla podróżnych 

-    

10 Podsystem łączności 12 
miesięcy 

   

11 Podsystem osłony 

meteorologicznej 

-    

12 Mobilne centrum 

nadzoru ruchu 

-    

13 Preselekcyjny pomiar 

wagi pojazdu 

16 
miesięcy 

   

14 Platforma Akwizycji, 

Dystrybucji i Analiz 

Danych (PADAN) 

-    

 Razem     

*Uwaga! Cena ofertowa dokumentacji projektowej nie może być większa niż 10% 

całkowitej wartości oferty.  

Dla pozycji gdzie nie wskazano daty obowiązuje termin zakończenia umowy. 
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PROJEKT 

ZAŁĄCZNIK nr 2  
do Rozdziału III 

(pieczęć) 

FORMULARZ WADIUM 
(GWARANCJA BANKOWA) 

Ponieważ ...............................................................................[nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia] (dalej zwany/zwani Wykonawcą) złożył/li Ofertę na 

.........................................………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

(dalej zwaną Ofertą), 

niniejszym podajemy do wiadomości, iż Nasz Bank .............................................................................................. 

[nazwa banku] w ..................................................................................................................................... [nazwa 

kraju] z siedzibą w ....................................................................... (dalej zwany Bankiem) jest zobowiązany wobec 

Miasta Chorzów- Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul.Bałtycka 8A [nazwa Zamawiającego] (dalej zwanego 

Zamawiającym) w kwocie ..............................; którą Bank zobowiązuje się wypłacić odpowiednio i rzetelnie w/w 

Zamawiającemu, co potwierdza niniejszym świadectwem. 

Warunki realizacji niniejszego zobowiązania są następujące: 

 Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 

 Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

Podejmujemy się wypłacenia Zamawiającemu kwoty w wysokości określonej powyżej nie później niż w terminie 14 

dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności uzasadnienia przez Zamawiającego, o 

ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należną w związku z zaistnieniem 

jednego lub więcej z powyższych warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 

Niniejsza Gwarancja jest ważna (włącznie) do dnia ......................*.  

Żądanie zapłaty, o którym mowa wyżej, winno być dostarczone Gwarantowi na adres …………………………….. 

Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji winno zostać dostarczone do Gwaranta, w dacie jej ważności, 

z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu. 

Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej Gwarancji ekspediowane do Gwaranta listem poleconym nadanym 

najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji będzie uważane za złożone w dacie ważności Gwarancji, 

niezależnie od tego, kiedy dotrze do Gwaranta.** 

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Pieczęć rzeczonego Banku ____________________________ 

Podpisy i pieczęcie Przedstawicieli Banku _______________________________________ 

Data ___________________________________________________________ 

* należy wpisać datę wynikającą z terminu wskazanego w pkt. 11.1. Instrukcji dla Wykonawców. 
**  Zamawiający może zrezygnować z tego zapisu, pod warunkiem wydłużenia ważności niniejszej gwarancji, co 

najmniej o 7 dni. W takim przypadku należy też wykreślić wyrazy „z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu” 

zawarte w poprzednim akapicie.  

UWAGA:  Niniejsza gwarancja winna być sporządzona w języku polskim. 
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PROJEKT   
ZAŁĄCZNIK nr 3  
do Rozdziału III 

 (pieczęć) 

FORMULARZ WADIUM 
(GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA) 

Ponieważ (nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia)………………………… 

(dalej zwany/zwani ,,Wykonawcą”) złożył/li Ofertę na 

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

(dalej zwaną ofertą), 

niniejszym podajemy do wiadomości, że 

............................................................................................................................ (nazwa i adres Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego) z siedzibą w ........................................................................ wpisane do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

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

pod nr ......................................., o kapitale akcyjnym w wysokości ............................................. zł., działając na 

podstawie ................................................. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej z dnia 

.................................... w skład Zarządu którego wchodzą: 

1. ............................................... 
2. ............................................... 

(zwane dalej ,,Gwarantem”) jest zobowiązane wobec Miasta Chorzów- Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 

ul.Bałtycka 8A (dalej zwanego ,,Zamawiającym”) w kwocie ............................................. zł. (słownie: 

..................................................), którą Gwarant zobowiązuje się wypłacić odpowiednio wyżej wymienionemu 

Zamawiającemu, co potwierdza niniejszym. 

Warunki realizacji niniejszego zobowiązania są następujące: 

1. Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 

2. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

Podejmujemy się wypłacenia Zamawiającemu kwoty w wysokości określonej powyżej nie później niż w terminie 14 
dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności uzasadnienia przez Zamawiającego, o ile 
Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należną w związku z zaistnieniem jednego 
lub więcej z powyższych warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 

Niniejsza Gwarancja jest ważna (włącznie) do dnia ......................*. 

Żądanie zapłaty, o którym mowa wyżej, winno być dostarczone Gwarantowi na adres …………………………….. 

Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji winno zostać dostarczone do Gwaranta, w dacie jej ważności, 
z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu. 

Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej Gwarancji ekspediowane do Gwaranta listem poleconym nadanym 
najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji będzie uważane za złożone w dacie ważności Gwarancji, 
niezależnie od tego, kiedy dotrze do Gwaranta.** 

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 miejscowość, dnia ............................... r.   (pieczęć Gwaranta oraz podpisy i pieczęcie imienne 

        osób działających w imieniu Gwaranta) 

*  należy wpisać datę wynikającą z terminu wskazanego w pkt. 11.1. Instrukcji dla Wykonawców. 
**  Zamawiający może zrezygnować z tego zapisu, pod warunkiem wydłużenia ważności niniejszej gwarancji, co 

najmniej o 7 dni. W takim przypadku należy też wykreślić wyrazy „z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu” 

zawarte w poprzednim akapicie. 

UWAGA:  Niniejsza gwarancja winna być sporządzona w języku polskim.  


