
  zapytanie ofertowe znak: SOA.273.6.2019                                                              Załącznik nr 2   

……………………………………….…… 
              (pieczątka oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 
DANE WYKONAWCY:       

Nazwa: ............................................................................................................................ 

Siedziba: ......................................................................................................................... 

Numer telefonu: .............................REGON: ..............................NIP: ................................. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2019 r. dotyczące zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych pn. 

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego jednego (1) samochodu osobowego wraz z 
wyposażeniem i pakietem przeglądów dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” przy ul. Stefana Czarnieckiego 28 w Ostródzie 
(wpisać nazwę nadaną zamówieniu) 

Niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto …………………………………....................…….zł 
obowiązujący podatek VAT ………... % ……...........................................................…………. zł 
cena brutto …………………………………….....................................................................…………zł 
(słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………......................................................................................) 
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: 

Lp. Parametry/wymagania minimalne Oferowane paramenty (w przypadku 
paramentów liczbowych należy wpisać 
konkretną liczbę, natomiast 
w przypadku innych paramentów należy wpisać 
informację czy oferowany przez wykonawcę 
sprzęt posiada czy nie posiada danego 
parametru) 

1 Marka, Model  

2 Silnik o pojemności od 1100 cm3  

3 Moc minimum 100 KM  

4 Napęd na oś przednią  

5 Samochód fabrycznie nowy z rocznika 2018 z 
homologacją, dopuszczony do ruchu 

 

6 Segment B i C  

7 Norma emisji spalin min. EURO 6  

8 Rodzaj paliwa – benzyna  

9 Samochód pięcioosobowy  

10 Typ nadwozia  hatchback lub inne  

11 Rodzaj lakieru: metalizowany  

12 Skrzynia biegów manualna 6 biegowa  

13 Wyposażony w wspomaganie układu kierowniczego  

14 Tapicerka materiałowa z pokrowcami na siedzenia  

15 Fotele z regulacją wysokości oraz pochylenia oparcia  



fotela kierowcy i pasażera 

16 Obręcze kół ze stopów lekkich, 4 szt. min.16”  

17 Wyposażony w fabryczny centralny zamek sterowany 
drogą radiową (min. 2 komplety kluczyków z systemem 
zdalnego sterowania)  

 

18 Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach  

19 Wyposażony w immobiliser  

20 Wyposażony w system nawigacji satelitarnej z mapą 
Polski (wejście SD, Bluetooth) z aktualizacją coroczną na 
okres co najmniej 2 lat, ekran dotykowy minimum 6,5 cali, 

 

21 Wyposażony w poduszki powietrzne przednie  dla 
kierowcy i pasażera  

 

22 Wyposażony w poduszki powietrzne boczne dla kierowcy 
i pasażera 

 

23 Wyposażony w elektrycznie sterowane szyby boczne z 
przodu 

 

24 Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie  

25 Wyposażony w klimatyzacje automatyczną  

26 Wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół 
podczas hamowania 

 

27 System stabilizacji toru jazdy  

28 Wyposażony w system kontroli trakcji  

29 Koło zapasowe  

30 podnośnik  

31 Klucz do kół  

32 Apteczka pierwszej pomocy  

33 Trójkąt ostrzegawczy  

34 Gaśnica samochodowa  

35 Wyposażony w opony zimowe z felgami na wymianę, 4 
szt. 

 

36 dywaniki gumowe podłogowe (komplet)  

37 dywanik gumowy ochronny w bagażniku  

38 Wymagany okres gwarancji gwarancja podstawowa: 
minimum 2 lata bez limitu kilometrów 
gwarancja na perforację nadwozia: minimum 5 lat bez 
limitu kilometrów 
gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 3 lata bez 
limitu kilometrów 

 

39 Termin realizacji zamówienia w dniach  

Ponadto, oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, z projektem umowy i nie wnosimy do 
niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) 
 
………………………………………………………………………...........................................…………………………... 
Miejscowość, data                                                       pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych) 
 do reprezentowania wykonawcy 


