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DANE WYKONAWCY: 

Nazwa/Imię, nazwisko Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
 
ulica ............................................................. nr domu .............. kod ................. miejscowość ............................................ 

NIP/PESEL .................................................... REGON ..................................................... 

numer telefonu: ................................., numer faksu: .................................. e-mail:............................................................. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .............................................................................................................. 

 
Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, pod 
nazwą: 

Dostawa biletów jednorazowych/krótkookresowych 
w ramach projektu „Czas na sukces” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
1. Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Rodzaj biletu Ilość Cena jednostkowa Wartość brutto 
Bilet jednorazowy 
krótkookresowy normalny* 5 000   

Bilet jednorazowy 
krótkookresowy ulgowy** 2 180   

 
Razem brutto ..................................... zł, w tym VAT ( ….. %) ……………………. 
 
brutto słownie: ........................................................................................................... ....../100 

 
* bilet uprawniający do przejazdu jednorazowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością 
przesiadek) - normalny 

** bilet uprawniający do przejazdu jednorazowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością 
przesiadek) - ulgowy 

 
2. Oferuję(emy) rabat w wysokości …… % / NIE oferuję(emy) rabatu*** 

(*** niepotrzebne skreślić; 
w przypadku nie wykreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie udziela rabatu) 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OFERTA 
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3. Oferowany czas dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania: do …………. dni roboczych 
(w przypadku nie wpisanie zamawiający uzna, że wykonawca będzie dostarczał do 7 dni 
roboczych) 

 
4. Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31.12.2020 r. 
 
Oświadczamy, że: 

 załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 
 
Pozostałe oświadczenia: 

 zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania oferty; 

 oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia; 

 
Integralną część oferty stanowią: 

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

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

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

4. ................................................................................................ 
  

5. ................................................................................................ 
 
 
 
 
 

_____________________ 
miejscowość, data 

_______________________ 
imię i nazwisko    

__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


