
Formularz ofertowy 

 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres Wykonawcy 

Telefon 

Fax 

e-mail 

 

REGON 

 

NIP 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym 

Imię i nazwisko Telefon 

Fax 

email 

 

Zobowiązania Wykonawcy:  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym  

załącznikami za kwotę: 

 

Wartość 

netto  

kwota 

podatku VAT  

Wartość brutto Dodatkowe koszty dostawy 

samochodu do siedziby 

zamawiającego (np. dostawa 

samochodu na lawecie do 

siedziby Zamawiającego)  

Termin dostawy (wpisać ilość dni 

od dnia zawarcia umowy) 

  
  

 

 

UWAGA – zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako 

niezgodnej z warunkami zamówienia  

 

Oświadczam, że: 

• uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia oraz zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia oraz treścią umowny stanowiącą 

załącznik do ogłoszenia  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń; 

• w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i 

oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1996 r. nr 47, poz.211 z późn. zmianami); 

• Oświadczam, że: na dostarczony przez nas przedmiot zamówienia udzielimy rękojmi na okres 

24 miesięcy oraz gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, 

powłokę lakierniczą i perforację elementów nadwozia: 

a) okres ………….. miesięcy, 

b) limit kilometrów …………………………. . 

1) pojazd jest wolny od wad. 

2) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
   wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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3) Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym kontrahenta oraz z projektem umowy i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 



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).  

 
2
 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). 

Wraz z niniejsza ofertą przedkładam dokument potwierdzający spełnienie wymagań stawianych 

pojazdowi w zapytaniu ofertowym, tj. opis oferowanego pojazdu zawierający parametry techniczne 

oraz wyposażenie. 

 

Składam ofertę na następujący środek transportu: 

 

Producent  

Marka  

Model / typ  

Rok produkcji  

(wpisać: 2021 lub 

2022) 
 

 

UWAGA – zaoferowanie roku produkcji innego niż 2021 lub 2022 spowoduje odrzucenie oferty jako 

niezgodnej z warunkami zamówienia  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

              

UWAGA! W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”, zaznaczenie „NIE”,  

w którymkolwiek z punktów skutkowało będzie odrzuceniem oferty (oprócz pkt 7) 

 

 

1) wymiary zewnętrzne (wskazać w mm): 

a) długość (4 500 mm – 4 900 mm) -         TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

b) szerokość z lusterkami (2 000 mm – 2 200 mm) -   TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

c) wysokość (1 800 mm – 2 000 mm) -    TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

 

2) wymiary przedziału ładunkowego (wskazać w mm):  

a) długość bagażnika  (1 450 mm – 1 800 mm) -   TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

b) szerokość między nadkolami (1 100 mm – 1 500 mm) -  TAK/NIE              wynosi …………………… mm  

c) wysokość bagażnika (1 200 mm – 1 400 mm) -    TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

d) minimalna pojemność bagażnika 1000 l -   TAK/NIE              wynosi …………………… mm 

 

3) silnik:  

a) pojemność (1490 cm
3
 - 1968 cm

3
) -    TAK/NIE              wynosi …………………… cm
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b) moc silnika (110 KM - 150 KM) -     TAK/NIE              wynosi …………………… KM 

c) rodzaj paliwa (benzyna) -      TAK/NIE 

 

4) liczba miejsc siedzących (co najmniej 5)   TAK/NIE              ……………………………………… 

5) skrzynia biegów – manualna, liczba biegów  5 lub 6 + wsteczny -               ……………………………………… 

6) kolor nadwozia (biały)     TAK/NIE  ……………………………………. 

7) felgi stalowe lub aluminiowe z oponami letnimi wzmocnionymi oznaczonymi 

8) literą „C” (należy podać zaoferowany rodzaj)   TAK/NIE  ……………………………………. 

9) komplet kół zimowych (felgi stalowe z oponami)                            TAK/NIE   

10) napęd – oś przednia -     TAK/NIE 

11) dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg -    TAK/NIE 

12) emisja spalin -                    …………………………………… 

13) wyposażenie: 

a) kolumna kierownicy z regulacją odległości i kąta pochylenia  TAK/NIE 

b) wspomaganie kierownicy -     TAK/NIE 

c) wyświetlacz z zegarem cyfrowym lub analogowym 



i komputerem pokładowym -     TAK/NIE 

d) składane i podgrzewane lusterka boczne -   TAK/NIE 

e) prędkościomierz, obrotomierz -     TAK/NIE 

f) centralny zamek z pilotem -     TAK/NIE 

g) czujnik parkowania z przodu i z tyłu                                              TAK/NIE 

h) system ABS oraz inne systemy standardowo montowane 

przez producentów danych marek pojazdów -   TAK/NIE 

i) poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów -   TAK/NIE 

j) ciemne szyby w tylnej części nadwozia -    TAK/NIE 

k) drzwi boczne odsuwane wzdłuż nadwozia  -                  TAK/NIE 

l) pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy - …………………………………… 

m) automatyczna klimatyzacja dwustrefowa                                     TAK/NIE 

n) radio z bluetooth i zestawem głośnomówiącym -   TAK/NIE 

o) dwa komplety kluczy -      TAK/NIE 

p) światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego 

          doświetlenia zakrętów -                   TAK/NIE 

 

14) Wykonawca wraz z pojazdem przekaże: 

a) książkę serwisową -      TAK/NIE 

b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim -   TAK/NIE 

c) książkę przeglądów technicznych -     TAK/NIE 

 

Ponadto oferowany pojazd posiada również (poza w/w) następujące wyposażenie 

dodatkowe (wpisać) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

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

podpis osoby/osób uprawnionych do 

składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki 

 

……………………………., data ……………….         

 

 


