
Załącznik nr. 2. 

……………………………..      …………………………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy)                                                                  data sporządzenia oferty

lub konsorcjum w składzie:

………………………………(lider)
             (Nazwa i adres)

………………………….…(członek)
             (Nazwa i adres)

……………………………..(członek)
             (Nazwa i adres)

           O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę 19 szt.  fabrycznie nowych 
samochodów  osobowych”  oferujemy wykonanie  całego  zamówienia  w  zakresie  określonym  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za : 

1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi …………………. 
zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki  23% tj.  ………………. zł.  

2. Cena brutto 1 szt. fabrycznie nowego samochodu (segment C) wynosi …………………. zł., w 
cenę wliczono  podatek VAT wg stawki  23% tj.  ………………. zł.  

3. Cena łącznie brutto 19 szt. fabrycznie nowych samochodów wynosi ……………………. zł., 
w cenę wliczono  podatek VAT wg stawki  23% tj.  ………………. zł.  

4. Oferujemy 18 szt. samochodów osobowych marki  ........................... model …………………

    zgodnie z  wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy 1szt. samochodu osobowego marki  ........................... model …………………

    zgodnie z  wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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6. Oświadczamy, że oferowane przez nas 18 szt. samochodów odpowiada  następującym 
    wymogom w zakresie warunków technicznych i  wyposażenia:

I. Warunki techniczne:

1. Nadwozie pięciodrzwiowe typu hatchback:
- długość …………………………. mm

- kolor: ……………………

2. Silnik o zapłonie iskrowym (bez turbodoładowania)  przystosowany do zasilania benzyną 
       bezołowiową o liczbie oktanowej 95 spełniający normę emisji spalin – EURO –5 , chłodzony
       cieczą.                             

- moc ……………………………… KM
      - pojemność ………………………. cm3     

3. Manualna skrzynia biegów:
       - ilość przełożeń jazda do przodu ……..

4.   Typ i model oferowanych samochodów nie jest starszy niż z 2011 roku. 

II. Wyposażenie:

1. wspomaganie kierownicy
2. wspomaganie układu hamulcowego
3. centralny zamek sterowany pilotem
4. klimatyzacja
5. elektryczne sterowanie szyb co najmniej w drzwiach przednich
6. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
7. szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
8. koło zapasowe z ogumieniem letnim o parametrach identycznych jak koła jezdne
9. dodatkowe obręcze kół wraz z oponami letnimi - 4 szt.
10. szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
11. fotel kierowcy o regulowanej wysokości 
12. światła do jazdy dziennej LED
13. apteczka z wyposażeniem
14. komplet dywaników gumowych
15. koła  jezdne z ogumieniem zimowym
16. trzecie światło stop
17. co najmniej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji

            poduszki pasażera
18. regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
19. listwy ochronne drzwi bocznych
20. urządzenia przystosowujące pojazd do egzaminowania:

• dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca roboczego umieszczony po stronie siedzenia 
        egzaminatora umożliwiający przejęcie sterowania obwodami. Położenie spoczynkowe 

              pedału hamulca usytuowane jest po prawej stronie, a sprzęgła po lewej stronie
              względem osi podłużnej fotela pasażera jednolicie we wszystkich 18 pojazdach. 
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Pedał sprzęgła i hamulca jest wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe – tak, aby 
  ruch własny pedałów  kierowcy nie uruchamiał pedałów sprzęgła i hamulca po 
  stronie egzaminatora.
• dodatkowe lusterko wsteczne wewnętrzne oraz dwa dodatkowe lusterka zewnętrzne.
• instalacja do zasilania urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu wykonana zgodnie z 

                 wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
• belka bagażnika na dachu z zamontowaną tablicą L wykonana zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
• inne nie wymienione powyżej a wymagane SIWZ wyposażenie
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………

21. fabryczny zestaw kluczy i narzędzi
22. każdy samochód uruchamiany jest kluczykiem stacyjki
23. w każdym samochodzie hamulec ręczny uruchamiany jest mechanicznie dźwignią.

7. Oświadczamy, że oferowana przez nas 1 szt. samochodu odpowiada  następującym 
    wymogom w zakresie warunków technicznych i  wyposażenia:

I. Warunki techniczne:

1. Nadwozie pięciodrzwiowe typu ……………….:
- długość …………………………. mm
- kolor: ……………………
- rozstaw osi: ………………mm

2. Silnik o zapłonie iskrowym  przystosowany do zasilania benzyną bezołowiową o liczbie 
    oktanowej 95 spełniający normę emisji spalin – EURO –5 , chłodzony cieczą.                            

- moc ……………………………… KM
      - pojemność ………………………. cm3     

3. Automatyczna  skrzynia biegów:
       - ilość przełożeń jazda do przodu ……..

4.   Typ i model oferowanego samochodu nie jest starszy niż z 2011 roku. 

II. Wyposażenie:

1. wspomaganie układu kierowniczego 
2. wspomaganie układu hamulcowego
3. centralny zamek sterowany pilotem
4. klimatyzacja
5. elektryczne sterowanie szyb co najmniej w drzwiach przednich
6. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
7. szyba tylna ogrzewana 
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8. koło zapasowe z ogumieniem letnim o parametrach identycznych jak koła jezdne
9. dodatkowe obręcze kół wraz z oponami letnimi - 4 szt.
10. szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
11. fotel kierowcy o regulowanej wysokości 
12. światła do jazdy dziennej LED
13. apteczka z wyposażeniem
14. komplet dywaników 
15. koła  jezdne z ogumieniem zimowym
16. trzecie światło stop
17. co najmniej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji

            poduszki pasażera
18. regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
19. listwy ochronne drzwi bocznych
20. urządzenia przystosowujące pojazd do egzaminowania:

• dodatkowy pedał  hamulca roboczego umieszczony po stronie siedzenia 
                 egzaminatora umożliwiający przejęcie sterowania obwodami. Położenie spoczynkowe 

                       pedału hamulca usytuowane jest po prawej stronie. 
     Pedał hamulca jest wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe – tak, aby  ruch własny
     pedału  kierowcy nie uruchamiał pedału hamulca po stronie egzaminatora.
• dodatkowe lusterko wsteczne wewnętrzne oraz dwa dodatkowe lusterka zewnętrzne.
• instalacja do zasilania urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu wykonana zgodnie z 

                 wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
• belka bagażnika na dachu z zamontowaną tablicą L wykonana zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
• inne  nie wymienione powyżej, a wymagane SIWZ wyposażenie
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………

21. fabryczny zestaw kluczy i narzędzi
22. samochód uruchamiany jest kluczykiem stacyjki
23. w samochodzie hamulec ręczny uruchamiany jest mechanicznie dźwignią.
24. fabryczny zestaw do telefonu komórkowego
25. komplet dokumentów pojazdu wraz z badaniem technicznym pojazdu egzaminacyjnego

8. Zamówienie wykonamy w terminie: 

    do dnia 29 03 2013 r.  dostarczymy wszystkie pojazdy w czasie 5 dni po uprzednim
            powiadomieniu Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem  

9. Okres gwarancji na wszystkie oferowane samochody :
    ……………….miesięcy od protokólarnego przekazania wyposażonego  samochodów
    Zamawiającemu.

10.Gwarantujemy świadczenie usług serwisowych w serwisie autoryzowanym przez 
     producenta  oferowanych samochodów w odległości …………km od siedziby  
     Zamawiającego to jest w serwisie : ……………………………………………………………… 
………………………..……………………..…………………………………………………………. 
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………..…………………………………………………………………………………………………
(należy podać dokładną nazwę i adres serwisu)

11. Osoba/y do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

     ………………………………………………………………………………………….. 
      telefon kontaktowy: …………………………, faks: ……………… zakres odpowiedzialności:
              ...................................................................................................................………………
              ………………………………………………………………………………………….. 
      telefon kontaktowy:  ………………………,  faks: .................................
      zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………..

   12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
          wnosimy do niej zastrzeżeń.

   13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w
         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   14. Wadium w kwocie ………………… zł,  zostało wniesione w dniu …………...… 2012 r. 
         w formie …………………………………………………………………………………

15. Bank i numer konta, lub adres na który ma zostać zwrócone wadium………………. 
………………………..….……….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

                    (należy podać wyłącznie, gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu).

16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń. 

17.  Oświadczamy,  że  całość  zamówienia  wykonamy  siłami  własnymi.(  Wykonawcy,  którzy  
zamierzają  zlecić część  zamówienia podwykonawcom wypełniają poniższą tabelę).

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres rzeczowy zamówienia zleconego podwykonawcy

1.

2.

 

................................................................................
(Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy  

5


