
                                                                                   
                                                                                         Elbląg, dnia 05 lutego 2015 r.                                               
 
Znak sprawy W-III/ZI/003/2015 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Na wykonanie             usługi               poniŜej 30.000 euro netto 
( nazwa rodzaju zamówienia) 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 
  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 

II. Opis przedmiotu zamówienia   
Wykonanie usługi polegającej na przeniesieniu 5 szt. wiat przystankowych wraz z demontaŜem i montaŜ 
w okresie od 2 kwietnia 2015 r. do  30 lipca 2015 r. zgodnie z załączonym wykazem lokalizacji załącznik 
nr 2 do umowy.                

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku) 
a) termin wykonania zamówienia  do 30 lipca 2015 r. 
b) okres gwarancji 24 miesiące 
c) warunki płatności           przelewem na konto  wykonawcy 
d) inne……………………………………………………………………………………… 
e) projekt umowy w załączeniu 

       
III. Forma złoŜenia oferty 

      Ofertę na formularzu oferty naleŜy złoŜyć w terminie do dnia   13.02.2015 r.  do   godz. 15 00 w formie: 
a) pisemnej ( osobiście, listownie) na adres: 
 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 
b) faksem na numer: 55 230 79 01 
c) w wersji elektronicznej na e-mail:  infrastruktura@zkm.elblag.com.pl 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy 
Nazwa………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Adres…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………….REGON…………………………………. 
NR rachunku bankowego………………………………………………………………. 
 

V. Cena oferty 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wykonanie całości usług:  

Kwota netto …………………………….. zł, 
Podatek VAT w wysokości: …………….% 
Kwota brutto ……………………………. zł, 
Słownie……………………………………………………………………………………………. 
zgodnie z ceną ofertową – załącznik nr 2 do umowy. 

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi, będącego 
przedmiotem, jak równieŜ nie ujęte  w opisie a niezbędne do wykonania usługi. 

3. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe 
określone w załączniku nr 1 do formularza oferty. 



4. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym projektem umowy i nie 
wnoszę do niego zastrzeŜeń. 

 
Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego   
 
   ……………………………………                                      …………………………………….. 
    ( pieczęć wykonawcy)                                                     ( podpis osoby uprawnionej)                  


