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Załącznik nr  1 – Formularz oferty 

Wykonawca/ pieczątka:  

 

 

        .................................. dn. ........................ 

 

Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów) ……………………………………………………. 

Adres(y) Wykonawcy(ów) ………………………………………………………………… 

NIP Wykonawcy(ów) ……………………………………………………………………... 

REGON Wykonawcy(ów) …………………………………………………………………... 

Telefon(y) Wykonawcy(ów) ……………………………………………………………… 

Adres mail  na który Zamawiający może przesyłać korespondencję 

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

 

numer postępowania DAiI 01/011/2022 

Formularz oferty 

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym  

„Zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego” 

 

za kwotę: 

Wynagrodzenie  netto - …………… zł 

Podatek VAT stawka ……% - ……………. zł  

Wynagrodzenie brutto - …………….. zł 

1. Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem  ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć  

w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w umowie. 

2. Przedmiotem oferty jest dostawa wraz z usługami określona w pkt 3 zapytania ofertowego z dnia 7 listopada 2022 

r. 

3. Do oferty załączona została szczegółowa specyfikacja samochodu w zakresie wymagań dotyczących samochodu, 

warunków dostawy, okresu gwarancji określonych w pkt 3 zapytania ofertowego z dnia 7 listopada 2022 r. 

4. Oświadczam, że posiadam autoryzowany serwis  przy ul. ………………………….. w Krakowie  

5. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.  

6. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu w szczególności w zakresie posiadanego 

doświadczenia oraz brak jest powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym. 
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7. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). Oświadczam(y), że wszystkie informacje 

podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

8. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

9. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

10. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

11. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

12. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

13. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

 

Załącznik: 

Specyfikacja techniczna samochodu 

 

Do niniejszej oferty dołączamy następujące dokumenty jako jej załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

PODPIS(Y): 

 

 

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik do formularza oferty 

 

Specyfikacja techniczna samochodu 

 

 

Wymagania dotyczące samochodu wg treści zapytania 

ofertowego 

Dane samochodu  

Marka   

Model  

Rok produkcji  

Rodzaj nadwozia   

Kolor nadwozia  

Ilość drzwi  

Ilość miejsc siedzących  

Długość całkowita w mm  

Szerokość całkowita w mm  

Wysokość całkowita w mm  

Rozstaw osi w mm  

Masa własna w kg  

Standardowa pojemność bagażnika (VDA) w litrach  

Typ układu silnikowego  

Pojemność skokowa silnika w cm3  

Rodzaj paliwa  

Moc układu silnikowego w KM  

Moc silnika spalinowego w KM  

Moc układu hybrydowego w kW  

Typ skrzyni biegów  

Średnica felg w calach  

System zapobiegania blokowaniu się kół podczas 

hamowania (ABS) 

Tak/Nie* 
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Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Tak/Nie* 

Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów,  Tak/Nie* 

Czujniki parkowania z tyłu Tak/Nie* 

Kamera cofania Tak/Nie* 

Wspomaganie układu kierowniczego Tak/Nie* 

Światła przeciwmgłowe Tak/Nie* 

Szyby drzwi przednich i tylnych sterowane elektrycznie Tak/Nie* 

Klimatyzacja Tak/Nie* 

Instalacja radiowa Tak/Nie* 

Fotel przednie z regulacją Tak/Nie* 

Okres gwarancji ogólnej w miesiącach  

Okres gwarancji na powłoki lakiernicze w miesiącach  

Okres gwarancji na perforację blach nadwozia w 

miesiącach 

 

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis samochodu 

na czas trwania gwarancji ogólnej na terenie Krakowa w 

jak najmniejszej odległości od siedziby Zamawiającego. 

Tak/Nie* 

Samochód wyposażony we wszelkie płyny eksploatacyjne Tak/Nie* 

*niepotrzebne skreślić  
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