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

     Wykonawca                                                                                                         data 

Formularz oferty wraz z oświadczeniem o części zamówienia, której wykonanie, 

wykonawca powierzy podwykonawcom 

 

Formularz ofertowy 

Przedmiot zamówienia 
 
 
 
 

 

„Zakup taboru do obsługi linii 
komunikacji miejskiej - 7 szt. 
autobusów elektrycznych mega” 

Nr sprawy DZ.381.UE-3/20 
 

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w 
Lublinie 

ul. Nałęczowska 14 
20-701 Lublin 

Nazwa i adres wykonawcy  
 
 

Kraj: 

 

Adres poczty elektronicznej i nr 
telefonu 

 
e-mail: 

Tel.: 
 

Nr konta 
(w przypadku wniesienia wadium przelewem) 

 

 

Cena w zł netto  
(cyfrowo i słownie) 

za 1 autobus EV 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

Stawka i kwota podatku VAT 
 

(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za 1 autobus EV 

…% 
……………………………zł 

Cena w zł brutto ………………………zł 
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(cyfrowo i słownie) 

za 1 autobus EV 
słownie:……………………….. 

Cena w zł netto 
(cyfrowo i słownie) 

za 7 szt. autobusów EV 

 
………………………zł 

słownie:……………………….. 
 

Stawka i kwota podatku VAT 
 

(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za 7 szt. autobusów EV 

…% 
………………………zł 

 
 
 

Cena brutto w zł  
 (cyfrowo i słownie)  

za  7 szt. autobusów EV 
 
 
 
 

 
 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

Cena w zł netto  
(cyfrowo i słownie) 

za 1 szt. ładowarki podwójnej małej 
mocy, o mocy większej lub równej 120 

kW (2 x 60kW) 
 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Stawka i kwota podatku VAT 
 

(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za 1 szt. ładowarki podwójnej małej 
mocy,  o mocy większej lub równej 

120 kW (2 x 60kW) 
 

…% 
………………………zł 

Cena w zł brutto 
(cyfrowo i słownie) 

za 1 szt. ładowarki podwójnej małej 
mocy,  o mocy większej lub równej 

120 kW (2 x 60kW) 
 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Cena w zł netto 
(cyfrowo i słownie) 

za 3 szt. ładowarek podwójnych małej 
mocy,  o mocy większej lub równej 

120 kW (2 x 60kW) 
 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Stawka i kwota podatku VAT 
(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za 3 szt. ładowarek podwójnych małej 
mocy, o mocy większej lub równej 120 

…% 
………………………zł 
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kW (2 x 60kW) 
 

Cena ofertowa  w zł brutto 
 (cyfrowo i słownie)  

za 3 szt. ładowarek podwójnych małej 
mocy, o mocy większej lub równej 120 

kW (2 x 60kW) 
 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Cena w zł netto 
(cyfrowo i słownie) 

za 1 szt. ładowarki pojedynczej małej 
mocy, o mocy większej lub równej 60 

kW 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Stawka i kwota podatku VAT 
(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za 1 szt. ładowarki pojedynczej malej 
mocy,  o mocy większej lub równej 60 

kW 

…% 
………………………zł 

Cena ofertowa  w zł brutto 
 (cyfrowo i słownie)  

za 1 szt. ładowarki pojedynczej maej 
mocy, o mocy większej lub równej 60 

kW 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Cena ofertowa netto za cały przedmiot 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie) 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Stawka i kwota podatku VAT 
 

(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

za cały przedmiot  zamówienia 

…% 
………………………zł 

Cena ofertowa brutto za cały 
przedmiot zamówienia 

(cyfrowo i słownie) 

………………………zł 
słownie:……………………….. 

 

Pozostałe parametry podlegające ocenie 
Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu 
kilometrów wraz z wszystkimi elementami 

stanowiącymi wyposażenie dodatkowe 
autobusu 

 
….m-cy 

Elektryczny układ napędowy   
Oferowane rozwiązanie: 
……………….. 

 
Maksymalny prąd ładowania i 

rozładowania ogniw elektrochemicznych 
baterii trakcyjnych 

 
… C 

Całkowita liczba miejsc pasażerskich, o 
której owa w pkt 2.2. Specyfikacji 

technicznej autobusów EV stanowiącej 
Załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

 
 

…miejsc 
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System ogniw fotowoltaicznych  
…… 

Tak/Nie 
Zużycie energii elektrycznej przez 
autobus EV  w warunkach  ruchu 

miejskiego 

 
…. kWh/km 

Czy Wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 

z dnia 25 lutego 2004 r. (D. U. L 063, 
28/02/2004 P. 0022-0029 

 

 
 

……………………………………… 
Tak/Nie 

 

 

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca powierzy 

podwykonawcom. 

 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup 

taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 7 szt. autobusów elektrycznych 

mega” podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca 

wykonanie prac w zakresie: 

 

L.p. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa podwykonawcy: 

1.    

2.    

3.    

…   

 

 

 

Uwaga: 

 W przypadku wykonywania całości zamówienia bez udziału podwykonawców –  
należy wpisać „nie dotyczy” 
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 W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części przedmiotu 
zamówienia wykonawca zobligowany jest do podania powierzanego zakresu 
oraz  nazwy (firmy) podwykonawcy, któremu dany zakres zostanie powierzony. 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


