
Strona 1 z załączników do SIWZ. 

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia do postępowania: 

„leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.” 

 

Formularz ofertowy 

1. W nawiązaniu do postępowania przetargowego na Leasing operacyjny nowych autobusów 

w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. składamy ofertę przetargową o 

następujących warunkach. 

 

2. Łączna wartość wszystkich rat leasingowych: …………………………….……………………….……… zł  

 

Słownie:…………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

3. Wartość wpłaty własnej (wyliczony 1% wartości leasingu): ……………………………….……… zł 

 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Wartość wykup autobusów (po okresie leasingu):…………………………………………………………zł 

 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Wysokość opłat prowizyjnych w całym okresie leasingu:……………………………………….………zł 

 

6. Suma ceny całościowej oferty (kwoty z punktów 2+3+4+5):  

 

…………………………………………….zł 

Uwaga: przy rozpatrywaniu oferty na 100% ceny ofertowej składa się suma powyżej. 

 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

8. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi do ………………… dni od dnia podpisania umowy. 

 

9. Autobusy posiadają gwarancję producenta na okres 3 lat od daty odbioru pojazdów, bez 

limitu kilometrów. 

 

10.  Wartość wpłaty własnej wynosi 1% przedmiotu umowy leasingu.  

 

11.  Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.  

 

12.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

13.  Wszystkie strony załączonej oferty są ponumerowane. Przyjmujemy numeracje stron 

ustanowioną przez Zamawiającego lub zaproponowaliśmy własną numeracje stron 

składanej oferty.  

 



Strona 2 z załączników do SIWZ. 

14.  Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr.: ….. do ….. 

nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

 

 

15.  Do oferty składamy następujące załączniki: 

 

1) Formularz ofertowy (niniejszy załącznik, określony jako Załącznik nr. 1), 

2) Wymagania i opis techniczny oferty (określony jako Załącznik nr. 2), 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu 

wykluczenia z postępowania (określony jako Załącznik nr. 3), 

4) Wykaz należycie wykonanych usług (określony jako Załącznik nr. 4), 

5) Specyfikacja techniczna nowego autobusu (określony jako Załącznik nr. 6), 

6) Projekt umowy (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z załącznika nr. 8). 

 

16.  Ponadto załączamy do oferty pozostałe dokumenty wynikające z treści SIWZ i załączników. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                        Podpis osoby uprawnionej 

 


