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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę  81 samochodów osobowych 

przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla 

Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu składam 

ofertę wykonania w/w zamówienia. 

 

(pieczęć firmy) miejscowość, data  ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Dane Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres poczty elektronicznej  …………………………………………………………… 

Strona internetowa   …………………………………………………………… 

Numer telefonu    …………………………………………………………… 

Numer faksu     …………………………………………………………… 

Numer REGON, NIP   ………………………………………………………….. 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, numer sprawy: ZP WORD 2/ 

samochody/2016, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia: 

 

samochodów osobowych w liczbie 81 szt.  

marka ……………………………………  

typ ………………………….  

rok produkcji – 2017r. 

za cenę: 

 

Cena wynosi : 

 

 cena netto  ....................................................................................... zł   

 VAT  ....................................................................................... zł 

 

 cena brutto  ....................................................................................... zł  

 słownie:  .........................................................................................  

   .........................................................................................  
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Udzielam gwarancji : na wszelkie usterki mechaniczne: ……………………… lakier bez limitu 

kilometrów: …………………………., na instalację elektryczną: …………………………, na nadwozie, perforację 

korozyjną blach : ………………………………………… licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

 

W przypadku zaproponowania zróżnicowanych okresów gwarancji dla potrzeb obliczenia 

punktowego w kryterium oceny ofert „oferowany termin gwarancji” Zamawiający przyjmie do 

obliczeń średnią wartość wskazaną z obliczeń przez Wykonawcę.  

 

Średni proponowany okres  / termin gwarancji ………………………………………… 

 

Oferowany termin załatwienia reklamacji ……………………………………..……………  

 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Wykonawca wyraża zgodę na instalację i montaż urządzeń do rejestracji przebiegu 

państwowych egzaminów praktycznych na prawo jazdy     TAK / NIE* 

 

Instalacja i montaż tych urządzeń nie powoduje utraty warunków gwarancji z 

zachowaniem fabrycznych właściwości technicznych systemu elektrycznego pojazdu. 

            TAK / NIE* 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania warunków gwarancji dot. fabrycznych 

właściwości technicznych systemu elektrycznego pojazdów przy pierwszej dostawie jak i 

kolejnych dwóch wymianach.        TAK / NIE* 

 

Wykonawca dopuszcza montaż instalacji gazowej bez utraty gwarancji. TAK / NIE* 

 

Wykonawca zapewnia obsługę pojazdów w autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej 

się w odległości przekraczającej / nie przekraczającej*  + / - 30 km. od siedziby 

WORD – u  

 

Autoryzowane stacje serwisowe znajduje się w następujących lokalizacjach: ( podać 

dokładne dane adresowe i kontaktowe): 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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*Uwaga: niepotrzebne skreślić 

 

Termin realizacji : do ……….. (…….. liczba dni) od dnia podpisania umowy. 

 

Informacje Wykonawcy wymagane dla potrzeb dokonania oceny oferty 

 

Zużycie energii wynosi (MJ/km) ………………………………………….. 

Emisja dwutlenku węgla wynosi (g/km) ………………………………… 

Emisja zanieczyszczeń (łączna wartość wyrażona w g/km: cząstek stałych + węglowodorów THC + 

tlenków azotu NOx) ……………………………… 

Wartości emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń należy podać w ofercie w jednostkach 

g/km. Jeżeli w homologacji pojazdu te wartości są podane w mg/km to konieczne jest dokonanie 

przeliczenia. 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Informujemy, że: 

( należy wpisać jeżeli dla Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, a który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami) : 

 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług*: 

 ......................................................................................................    

 ......................................................................................................    

 ......................................................................................................    

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług 

powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

 

 ................................................................................................  PLN   

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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4. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 

warunkami / parametrami jakościowymi i organizacyjnymi określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej. 

6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz 

inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z p. zm.) zawartych w ofercie oraz w 

załącznikach do niej. 

 

7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

 

w formie:  

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

  ............................................................................................................  

 

8. Uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu 

umowy - dostaw jest: 

 

.................................................................................... nr telefonu ..........................   

faks ............................. adres e-mailowy …………………………………………………………………………… 

 

 

Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty:  

  

1) …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane  
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(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa): 

1) …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Inne informacje wykonawcy, w tym informacje na temat ewentualnych podwykonawców, którym 

Wykonawca zamierzeń zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia :  

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informacja wykonawcy Propozycja wzoru zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

 

Inne informacje wykonawcy, w tym informacje na temat ewentualnych podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierzeń zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia:  

  ............................................................................................................   

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

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................  

 

 

 

 

Oświadczam, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący : (wypełniają jedynie 

przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę). 

 

  ............................................................................................................   

  ............................................................................................................  
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  ............................................................................................................   

  ............................................................................................................  

 

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy  

 

adres: ……………………………………………………………………………….………..  

tel. ……………………  

faks ……………………  

e-mail ……………………………………… 

 

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

     (miejscowość i data)                                                                             (podpis Wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 


