ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI I SIWZ –IDW: FORMULARZ OFERTY MODYFIKACJA NR 1
Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Przylep – Skokowa 18
66-015 Zielona Góra
http://www.azl.pl

telefon: +48 (68) 321 30 10
fax: +48 (68) 321 30 11
NIP 929-011-54-36, REGON 0000682465
e-mail: przetarg@azl.pl

Zamawiający:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Przylepie

Nazwa zamówienia:

Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania
zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia
Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym

Numer referencyjny:

4/AZL/2020

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa:
(…)
Adres:
(…)

OFERTA WYKONAWCY
Ja / my niżej podpisany / podpisani (…), działając w imieniu Wykonawcy składam/y
niniejszą Ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(dalej: „Oferta”):
1.

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą w wysokości (…)
złotych brutto (słownie: (…) złotych), w tym cenę netto w wysokości (…) złotych
wraz z podatkiem VAT (…) % w wysokości (…) (słownie: (…) złotych).

2.

Powyższe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało
skalkulowane przy założeniu stopy bazowej WIBOR 1M z dnia 31.0103.07.2020r.
wynoszącej ……… % ( podać wysokość stopy przyjętej do kalkulacji ) i przedstawia
się następująco:
Rodzaj opłaty/liczba opłat

Opłata wstępna (inicjalna): 30%
wartości przedmiotu leasingu

Wartość netto
w PLN

464 779,99 zł

Podatek VAT
w PLN

106 899,40 zł

Wartość brutto
w PLN

571 679,39 zł

Wartość przedmiotu leasingu, tj.
1 549 266,62 zł netto
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356 331,32 zł VAT
1 905 597,94 zł brutto
Miesięczny koszt leasingu (RATY
MIESIĘCZNE MALEJĄCE)

Marża ………….
PLN …………..
Wartość WIBOR
1M z dnia
31.01.2020r. r.:
………………..
Razem:
…………..

Wartość końcowa wykupu – 35 %
wartości początkowej ceny
przedmiotu leasingu.
Opłaty i prowizje stałe, do których
uiszczenia będzie zobowiązany
leasingobiorca1
Całkowity koszt leasingu
operacyjnego
(Suma opłaty wstępnej (inicjalnej)
+ suma 35 rat leasingu + suma
wykupu) + suma wszystkie opłat i
prowizji stałych

3.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia dla przedmiotowego postępowania (dalej: „SIWZ”) i uzyskałem
/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej Oferty.

4.

Przyjmuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

5.

Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą Ofertą przez czas
wskazany w SIWZ.

6.

Oświadczam/y, że przypadku wyboru mojej/naszej Oferty zobowiązuję/emy się do
zawarcia Umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem Umowy
do dopełnienia określonych w SIWZ formalności.

7.

Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13

1

Należy wskazać wszystkie koszty stałe, do których uiszczenia będzie zobowiązany leasingobiorca za
czynności związane z obsługą i zarządzaniem umową leasingu. Opłaty i prowizje stałe nie mogą ulec zmianie
przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.
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lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
8.

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP*:
Lp. Podwykonawca (firma lub nazwa)

9.

Następujące informacje
przedsiębiorstwa*:
Lp.

zawarte

w

niniejszej

ofercie

stanowią

tajemnicę

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie od - do

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało
załączone do naszej Oferty.
10. Oświadczam/y, że zawarcie umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia nie będzie /
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług*:
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:
adres pocztowy: (…),
adres e-mail: (…).
12. Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: (…) nr telefonu (…) e-mail
(…).
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Lp.

Nazwa załącznika

* - niepotrzebne skreślić
2 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).
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Pouczony o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) oświadczam, że oferta
oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień
złożenia oferty.
Data, miejscowość oraz podpis(-y):

[………………………………………]

S TRONA 4 Z 4

