
 

 

         (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
FORMULARZ OFERTY 

 

....................., dnia..................... 

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

 (Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz.1843 t.j)  na: dostawę fabrycznie 

nowego samochodu  z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji,  dla 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją zapytania ofertowego. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zapytania ofertowego 

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 
……………………… ...........................................zł (słownie złotych 
:................ ……………………………………………………………..),  

4. w tym podatek VAT w wysokości: …………………………………., (słownie: 
…………………………………………………………………………......) 
                            

Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu ……………… miesięcznej gwarancji 
na przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na zasadach 
określonych we wzorze umowy. 
 
 
 

Lp. Nazwa 
produktu 

Ilość 
Cena netto 

jednostkowa 
Cena brutto 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

1 Samochód 1      

 

 



Lp. Minimalne wymagania Zamawiającego Oferowane parametry  

1. Marka i model samochodu    
2. Rok produkcji 2020- fabrycznie nowy   
3. Rodzaj silnika Silnik  ZI  ( zasilany benzyną)   

4. Wymogi ekologiczne 
Jednostka napędowa spełniająca normę 

emisji spalin EURO 6 
  

5. Liczba miejsc 
Ilość miejsc siedzących w  przedziale 

kierowcy 
1 kierowca + min. jeden pasażer 

  

6. Pojemność skokowa 
silnika / moc 

Minimum 1150 cm3 / minimum 80 kW 
  

7. Skrzynia biegów 
Manualna minimum 5-cio biegowa (+ bieg 

wsteczny) 
  

8. Napęd kół 
Przedni z elektronicznym układem stabilizacji 

toru jazdy plus układy bezpieczeństwa 
  

9. Dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu 

 Do  3500 kg 
  

 
10. Przestrzeń ładunkowa 

Przegroda  pełna  pomiędzy kabiną a 
przestrzenią ładunkową 

  

Wysokość części bagażowej  min. 1200 mm   
Dł. podłogi (od przegrody do drzwi tylnych) 

min.1800 mm – max.2000 mm 
  

Szerokość między nadkolami min. 1200 mm   
Podłoga równa,  wodoodporna, łatwo 

zmywalna  o powierzchni antypoślizgowej  
( wykonana z tworzywa sztucznego lub 

sklejki wodoodpornej ) 

  

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej   
Ładowność: 600 - 1000 kg   

11. Układ hamulcowy 
Wyposażony w system zapobiegający 

blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 
  

 
12. Układ kierowniczy 

Wspomaganie układu kierowniczego   
Przekładnia z blokadą koła kierownicy   

Kierownica z regulacją położenia w dwóch 
płaszczyznach 

  

13 Koła / ogumienie 

Opony letnie na felgach stalowych oraz 
komplet kołpaków  

  

Koło zapasowe - pełnowymiarowe   
Dodatkowy komplet 4 szt. kół z oponami 
zimowymi na felgach stalowych. Opony 

fabrycznie nowe. Rozmiar opon, nośność, 
indeks prędkości zgodny z zaleceniami 

producenta samochodu (karta gwarancyjna 
na opony) 

  

Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz 
klucz do kół. 

  



14. 

 
 

Wyposażenie pojazdu 
 
 

Minimum 1 poduszka gazowa (airbag) dla 
kierowcy 

  

Centralny zamek fabryczny sterowany z 
kluczyka 

  

Immobiliser fabryczny   
Elektrycznie regulowana szyba w drzwiach 

kierowcy i pasażera 
  

Tapicerka w kolorze ciemnym   
Komplet dywaników gumowych   

Kolor nadwozia:  kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym 

  

Klimatyzacja  w kabinie kierowcy   
Lusterka zewnętrzne regulowane 

elektrycznie 
  

Czujniki parkowania wbudowane w zderzak 
tylny 

  

Sygnalizacja dźwiękowa (akustyczna) 
podczas cofania pojazdu 

  

Wbudowane radio z odtwarzaczem MP3, 
zestaw głośnomówiący umożliwiający 
podłączenie telefonu przez bluetooth, 

  

Gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa, 
trójkąt ostrzegawczy umieszczone w 
oznaczonym, dostępnym miejscu. 

  

Drzwi boczne przesuwane w przestrzeni 
ładunkowej 

  

Fotel kierowcy z regulacją tył- przód, góra - 
dół z podłokietnikiem i regulacją podparcia 

  

Drzwi tylne dzielone z dodatkowym światłem 
stop 

  

 
15. 

Gwarancje 

Gwarancja na podzespoły mechaniczne  ……..m - c  
Gwarancja na powłokę lakierniczą  ……. m - c 

Gwarancja na perforację nadwozia  ……. m - c  

16. Serwis 
Serwis w autoryzowanej stacji obsługi w 

odległości do 20 km od siedziby 
Zamawiającego. 

  

17 Dokumenty 

Świadectwo homologacji   
Karta pojazdu. Ważne badania techniczne.   

Książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi 
warunkami gwarancji i serwisu oraz książka 

przeglądów serwisowych 

  

Instrukcja obsługi w języku polskim   
Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące 

elementów wyposażenia. 
  

 

1. Informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania. 
2. Oświadczamy, że: 
a. uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
b. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 



c. w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy  zawarcia umowy, na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego, 

d. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia, 
e. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
f.   dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
g. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 

 
 
 
…………….…….……., dnia ………..….……. r.  
      (miejscowość) 
 ………………………………………… 
 (podpis) 


