Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego
do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia –
ZO/01/02/2019_WERSJA2
…………………………….
Miejscowość, data

…………………………………….
Nazwa Wykonawcy
……………………………………..
……………………………………..
Adres siedziby Wykonawcy
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
NIP/REGON/KRS
Oferuję wykonanie zamówienia polegającego na dostarczeniu:
Pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi
serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia.
Pełna nazwa pojazdu, typ lub model, nr katalogowy przedmiotu zamówienia
oferowanego przez Wykonawcę:
…………………………………………………………………………………………..
(producent, typ, model)
Nazwa parametru wymaganego przez
Zamawiającego (parametry minimalne)
1.

Pojazd fabrycznie nowy

2.

Kategoria: Dostawcze

3.

Rok produkcji: 2015 lub nowszy

4.

Parametry silnika:

(1)

Moc min. – 177 KM

(2)

Rodzaj paliwa – olej napędowy

(3)

Pojemność skokowa minimum 2 287 cm3

5.

Opis parametru oferowanego przez
Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)

Dopuszczalna masa całkowita: 3,5t
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6.
Pojemność załadunkowa: minimalna przestrzeń
załadunkowa:2280mm szeroka; 4900mm długa

7.
Kierownica po lewej stronie (ruch
prawostronny)
8.
Koła przód i tył, jednakowe na wszystkich
osiach, dwa komplety – letnie i zimowe z felgami
9.
Hamulce wzmocnione tarczowe – ABS, układ
stabilizujący tor jazdy – ESP, układ hamowania
awaryjnego – AEBS, system wspomagania ruszania
na wzniesieniu
10. Poduszka pneumatyczna z kompresorem w celu
umożliwienia przewożenia ciężkich towarów
11.
Podgrzewany filtr wstępny paliwa i
odpowietrznik silnika
12. Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna
kierownicy regulowana
13. Skrzynie biegów mechaniczna (6+1)
14. Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera z
napinaczami pasów
15. Zbiornik paliwa min. 80 litrów
16. Elektrycznie regulowane szyby i lusterka,
lusterka podgrzewane
17. Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z
klimatyzacją automatyczną
18. Fotel kierowcy resorowany (hydraulicznie,
pneumatycznie itp.), niezależnie zawieszony z
podłokietnikiem i podparciem lędźwiowym
19. Światła przeciwmgielne przednie, światła do
jazdy dziennej
20. Prędkościomierz km/h
21. Centralny zamek z pilotem w kluczyku
22. Immobilizer
23. Radio cyfrowe fabrycznie montowane
24. Bluetooth
25. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
26. Wyposażenie:
1)
Belka świetlna (sygnalizacyjna) pomarańczowa
– dwa punkty świetlne po bokach o zmiennej tonacji,
część środkowa belki z możliwością włączenia
podświetlenia bez przeciwwskazań do umieszczenia
na niej napisów oznaczających np. logo zakładu
2)

Skrzynka narzędziowa

3)

Plandeka wraz z burto firaną

4)

Błotniki na koła tylne

5)

Zbiornik na wodę

6)

Dywaniki podłogowe
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7)

Okno w tylnej ścianie kabiny

8)

Lusterko wsteczne wewnętrzne

9)
Pojazd wyposażony w dwa kliny do kół, trójkąt
ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, klucz do kół,
lewarek (podnośnik o parametrach spełniających
wymagania bezpiecznego użytkowania do tego
modelu pojazdu) oraz inne przedmioty i narzędzia
niezbędne do wykonywania obsługi codziennej przez
kierowcę pojazdu.
10) Instrukcja w języku polskim, książka serwisowa,
książka pojazdu, świadectwo homologacji, karta
pojazdu.
11)

Liczba miejsc 3

12)

Bezwypadkowy

13)

Kolor kabiny – biały

14)

Kolor plandeki - szary

Pojazd musi spełniać również wymagania techniczne
określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych,
mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą –
Prawo o ruchu drogowym.
Pojazd musi być wolny od wad prawnych oraz
fizycznych oraz wolny od obciążeń.
Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji licząc
od daty dostawy bez zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego:
- na cały samochód, kompletne podwozie i wszystkie
układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne
oraz elektryczne, zgodnie z ogólnymi warunkami, bez
limitu kilometrów – min. 2 lata /24 m-ce/
- zabudowa i wszystkie jej podzespoły – min. 2 lata
/24 m-ce/;
- powłoki lakiernicze – min. 3 lata /36 m-cy/;
- perforacje nadwozia – min. 5 lat /60 m-cy/

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia ………………………………………….…… (PLN)
(słownie:…………………………………………………………………………………………………)
Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia: ……………………………………………… (PLN)
(słownie:…………………………………………………………………………………………………)
Gwarancja na okres: ........... miesięcy
Termin wykonania dostawy (w dniach) …………………………………………
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Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….…
tel…………………………………………………………………………………………………………
e-mail. ……………………………………………………………………...…………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń.
Zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez
wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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