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lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

Załącznik Nr 1 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Numer faksu:                         ………….…………………. 
Adres poczty elektronicznej: ........................................... 

  FORMULARZ OFERTY 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę 
samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych (w tym jednej na wózku inwalidzkim) do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim 
 

składam(y) następującą ofertę: 
 
 

1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej wynoszącej: 

netto: ………………… zł  (słownie: ………………………….…………………………….) 

brutto: ……………….. zł  (słownie: ……………………………..…………………………) 

w tym podatek VAT w wysokości …… %, 

2. Oferujemy okres gwarancji mechanicznej samochodu wynoszący - ………….. 

miesięcy/miesiące od dnia odbioru samochodu. 

UWAGA: okres gwarancji mechanicznej samochodu jest kryterium oceny oferty. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji mechanicznej samochodu 

wynoszącego krócej niż 24 miesiące od dnia odbioru samochodu. Najdłuższy oceniany 

przez Zamawiającego okres gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu wynosi 60 

miesięcy. 
 

3. Oferujemy okres gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu wynoszący - 

………….. miesięcy/miesiące od dnia odbioru samochodu. 

UWAGA: okres gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu jest kryterium oceny oferty. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu 

wynoszącego krócej niż 36 miesięcy od dnia odbioru samochodu. Najdłuższy oceniany 

przez Zamawiającego okres gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu wynosi 60 

miesięcy. 

4. Oferujemy okres gwarancji na perforację elementów nadwozia samochodu 

wynoszący - ………….. miesięcy/miesiące od dnia odbioru samochodu. 

UWAGA: okres gwarancji na perforację elementów nadwozia samochodu jest kryterium 

oceny oferty. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji na perforację 

elementów nadwozia samochodu wynoszącego krócej niż 72 miesiące od dnia odbioru 

samochodu. Najdłuższy oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji na powłoki 

lakiernicze samochodu wynosi 144 miesiące. 

5. Oferujemy termin realizacji zamówienia wynoszący - …….. dni od dnia podpisania 

umowy.  

UWAGA: Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny oferty. Wykonawca nie 

może zaoferować terminu realizacji zamówienia wynoszący dłużej niż 60 dni od dnia 
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podpisania umowy. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć termin dostawy 

oferowanego samochodu (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do SIWZ) 

6. Oferujemy następujący samochód osobowy 9-cio osobowy: 

 

 

 

 
samochód 
osobowy  

9-cio osobowy 

Nazwa oferowanego przez wykonawcę  

przedmiotu zamówienia 
 

Marka samochodu: ……………………………………………………….. 

Typ, Model samochodu:  …………………………………………………. 

Wersja samochodu*: ……………………………………………………… 

(*należy wypełnić jeżeli oferowany modelu samochodu jest oficjalnie 

dystrybuowany w różnych wersjach). 

 
Oferowana wielkość określonego parametru technicznego, eksploatacyjnego oraz wyposażenia samochodu (należy 

zaznaczyć TAK lub NIE bądź wpisać wartość parametru oferowanego samochodu ) 

1 samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 
TAK NIE 

2 samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 
TAK NIE 

3 
liczba miejsc siedzących/ilość miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych: 9 

(8 + kierowca) 

TAK NIE 

4 
silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, pojemność silnika: minimum 1900 

cm3 
Poj. silnika: ……... cm3 

5 moc silnika min. 75 kW  ………… kW 

6 
wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej  

(wymagane zużycie paliwa nie większe niż 8 litrów/100 km)  
……… litrów/100 km 

7 

emisja dwutlenku węgla (CO2) w cyklu jazdy mieszanej maksymalnie 200 g/km, 

emisja tlenków azotu (NOx) maksymalnie 60 mg/km, 

emisja węglowodorów (HC+NOx) maksymalnie 0,17 g/km, 

emisja cząstek stałych (PM) maksymalnie  0,900 mg/km 

 

TAK 

 

NIE 

Ponadto oświadczam(y), że oferowany samochód posiada i spełnia wszystkie 
wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne zgodnie  
z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest kompletny i gotowy 
do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych 
dodatkowych kosztów. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty 
nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

7. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia” i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń. 

8. Uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, tj. 30 dni. 

9. Oświadczamy, ze złożona oferta: 

󠄑  nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*, 

󠄑 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku*. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego  

Wartość wskazanych usług/dostaw 
bez kwoty podatku 
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10. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, że: 

󠄑   żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, 

󠄑 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postepowania*: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Numery stron w ofercie 
od do 

    

 
 

11. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się  
do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. 
Nr 4 do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” 

12. Oświadczamy, że: 

󠄑 następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres prac do wykonania 

   

󠄑 nie zamierzamy zlecić wykonania części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom* 

13. Oświadczam/y, iż jestem/śmy (właściwe zaznaczyć): 
 

Wielkość przedsiębiorstwa 

□ mikro □ małe □ średnie □ duże 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
 
 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 
 

*  - niepotrzebne skreślić/zaznaczyć 

 


