
 

Załącznik  nr  1 
 

 

 

 
     

           pieczątka  firmy 

OFERTA      CENOWA 
do  przetargu nieograniczonego sektorowego 

Nr postęp. 107/520/DM/2017 
 

na dostawę nowych opon do taboru autobusowego, transportu gospodarczego 
oraz na bieżnikowanie opon   

 

I.  Dane Wykonawcy 

1 Pełna nazwa firmy 

 
 
 

 

2 Dokładny  adres 
 
 
 
 

3 Adres do korespondencji  

4 Województwo 
 
 

5 NIP 
 
 

6 REGON  

7 Nr kierunkowy  

8 Nr telefonu  
 

9 Nr  faxu  
 
 

10 e-mail 
 
 

11 Internet 
 
 

12 
Osoba do kontaktów 

(nazwisko, tel/fax) 
 

13 
Bank (nazwa) 

Nr  konta 
 

14 Data sporządzenia oferty  

15 PESEL *  

16 Adres zamieszkania*  

* dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG 

 

 

 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Podpis  i  stanowisko  uprawnionego 

                                                                                                                                                        przedstawiciela  firmy 
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           pieczątka  firmy 

 
 
 
II.   Wartość  zamówienia 
 

 
Część A  opony do taboru autobusowego 
 
 
   1)   opony  bezdętkowe  275/70R 22,5               ...........................zł netto/ 1 szt. x  450 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika  CITY U-4 Sava 

minimalny indeks  nośności …………………… 

            minimalny wskaźnik dopuszczalnej prędkości  -  ………….. 

wymagany minimalny  przebieg  - …………………………   

wymagany minimalny  okres  gwarancji – ………………………… 

 
 
       

   2 )  opony bezdętkowe   225/75R16 C        ...........................zł netto/ 1 szt. x  30 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

           minimalny indeks  nośności :………………………  

minimalny wskaźnik dopuszczalnej prędkości  -  …………………. 

wymagany minimalny  przebieg  - ………………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji – …………………………………… 
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   3 )  opony  bezdętkowe  245/70R 19,5    C        ...........................zł netto/ 1 szt. x  10 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika SP 344   

minimalny indeks  nośności :……………………….. 

minimalny wskaźnik dopuszczalnej prędkości  …………….. 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 

   4).  opony  bezdętkowe  265/70R 19,5     ...........................zł netto/ 1 szt. x  20 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika SP 344   

minimalny indeks  nośności :……………………….. 

minimalny wskaźnik dopuszczalnej prędkości  …………….. 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 

 

    5).  opony  bezdętkowe  315/60R 22,5  CITY   ...........................zł netto/ 1 szt. x  2 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika SP 372   

minimalny indeks  nośności :……………………….. 

minimalny indeks prędkości  …………….. 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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      Razem  za Część A 
 

                                                                                 ...............................................zł  netto 

                                                     + VAT  (  ….  %)  ............................................. zł  

                                                                                 ...............................................zł  brutto 

Słownie złotych brutto:  ............................................................................................................... 

 
 
 

Część B  Opony dla transportu gospodarczego    
 
 

OPONY LETNIE 

1) opona    195/60R15                    ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  T 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
 

2) opona    195/70R15 C                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  T 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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3) opona    175/70R14  C                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

 
nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  T 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

4) opona    195/65R15   XL                             ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

 
nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  T 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

                                
 
 

5) opona     205/65R15C                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

 
nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  T 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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6) opona     225/45R17                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  4 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  V 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
           OPONY   

 
7) opona     12.00R20                                       ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

 
nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  K 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
 

8) opona     315/80R22,5                    ...........................zł netto/ 1 szt. x  4 szt.     

  ...........................zł netto 

 
nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  L 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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9) opona     385/65R22,5                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  4 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  M 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
          OPONY ZIMOWE  

10) opona       195/60R15                                    ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  Q 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
11) opona       195/70R15C                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  Q 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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12) opona       175/70R14                                     ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  Q 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
 

13) opona       195/65R15                                     ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  Q 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
 
 

14) opona        205/65R15C                                  ...........................zł netto/ 1 szt. x  8 szt.     

  ...........................zł netto 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  Q 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 
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15) opona        225/45R17                                    ...........................zł netto/ 1 szt. x  4 szt.     

  ...........................zł netto 

 

nazwa  handlowa opony............................................................................................. 

             pełna nazwa producenta............................................................................................. 

marka  opony........................................typ bieżnika szosowy   

indeks prędkości:  V 

wymagany minimalny  przebieg  …………………………….   

wymagany minimalny  okres  gwarancji ……………………………. 

 
   
 

      Razem  za Część B 
 
                                                                                 ...............................................zł  netto 

                                                     + VAT  (  ….  %)  ............................................. zł  

                                                                                 ...............................................zł  brutto 

Słownie złotych brutto:  ............................................................................................................... 
 

      
 

 
Część C  Bieżnikowanie  opon na „ zimno”            

 
 
 

1) opona     245/70R19,5       ...........................zł netto/ 1 szt. x  20 szt.   
   

 =  …………………….  zł  netto  

 
 

         producent................................................................................ 

                  gwarantowany  minimalny przebieg ........................................ 

                  udzielony okres gwarancji ...................................................... 

                  wysokość bieżnika  ………………………………. 

                  typ bieżnika  ……………… 
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2) opona     265/70R19,5       ...........................zł netto/ 1 szt. x  20 szt.   
   

 =  …………………….  zł  netto  

 
           producent................................................................................ 

                  gwarantowany  minimalny przebieg ........................................ 

                  udzielony okres gwarancji ...................................................... 

                  wysokość bieżnika  ………………………………. 

                  typ bieżnika  ……………… 

 
 

3) opona     275/70R22,5       ...........................zł netto/ 1 szt. x  350 szt.   
   

 =  …………………….  zł  netto  

 
           producent................................................................................ 

                  gwarantowany  minimalny przebieg ........................................ 

                  udzielony okres gwarancji ...................................................... 

                  wysokość bieżnika  ………………………………. 

                  typ bieżnika  ……………… 

 
 

 

 Razem  za  bieżnikowanie  opon  na „zimno”  
 

                                                                         ............................................... zł  netto 

                                                + VAT  (…..%)    ............................................. zł  

                                                                          ...............................................zł  brutto 

 

Słownie złotych brutto:  ......................................................................................................................... 
 

 

     Cena jednostkowa ustalona w wyniku postępowania jest ceną  ostateczną  i nie podlega  zmianie. 

 

 

 

 

 

…………...........................                                                                            Podpis  i  stanowisko                      

          miejscowość   -   data                                                                                                   uprawnionego  przedstawiciela firmy 
 



  

___________________________________________________________________________________ 
Formularz  ofertowy 

                                                                                                    

11

11

 
 

 

       Załącznik  nr  2 
 

 

 

 

 
     

           pieczątka  firmy 
 
 

     O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

     W związku z udziałem naszej Firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego 
Nr postęp. 107/520/DM/2017 

 

na dostawę nowych opon do taboru autobusowego, transportu gospodarczego 
oraz na bieżnikowanie opon   

 
 

oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.: 
 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

• Oświadczam(my),  że   zapoznałem (liśmy)   się  ze   wszystkimi   warunkami,    oraz  

dokumentami przetargowymi dotyczącymi  przedmiotu   zamówienia i  przyjmuję(my) te  

warunki  bez  zastrzeżeń oraz, że zdobyłem(zdobyliśmy) konieczne informacje do 

sporządzenia oferty. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

…………...........................                                                                             podpis  i  stanowisko                      

           miejscowość   -   data                                                                                                        uprawnionego  przedstawiciela  firmy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 
     

           pieczątka  firmy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego,  
w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego 

Nr postęp. 107/520/DM/2017 
 

na dostawę nowych opon do taboru autobusowego, transportu gospodarczego 
oraz na bieżnikowanie opon   

 

prowadzonym przez Gdańskie Autobusy  i Tramwaje Sp. z o.o. oświadczamy, że 

• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5)  Regulaminu  
zamówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*, 
 

• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5)  Regulaminu  zamówień 
publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*. W przypadku 
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w  §11 ust. 2 pkt 5)  
Regulaminu  zamówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.,  
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

…………...........................                                                                             podpis  i  stanowisko                      

           miejscowość   -   data                                                                                                        uprawnionego  przedstawiciela  firmy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


