.................................. dnia .......................
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko i / lub
nazwa (firma)
Wykonawcy /
Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość:
województwo, kraj:
ulica, nr domu, nr lokalu:
Nr telefonu:
URL: http: //

E-mail:

NIP Nr:

REGON Nr:

Przystępując do Zapytania Ofertowego na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego,
wyprodukowanego w 2017 r., samochodu osobowego Minibus 9-osobowy
składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie
oświadczamy że:
1. Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz Istotnych postanowieniach umowy oraz
akceptujemy zaproponowany przez Zamawiającego sposób realizacji zamówienia i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w załączonych przez niego dokumentach.
3. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za następujące
wynagrodzenie:
NETTO ……………………………………………..PLN
BRUTTO ……………………………………………..PLN

Szczegółowy opis oferowanego Minibusa zawiera poniższa tabela
(Uwaga: prośba o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie poniższymi instrukcjami)
TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | WERSJA NADWOZIOWA - MINIBUS 9-osobowy

OFEROWANY MODEL
Marka
Model
Silnik (pojemność w litrach)
Rodzaj paliwa
Wersja nadwoziowa

MINIBUS 9-osobowy
Opis oferowanego samochodu jego parametrów i
wyposażenia**

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez
Zamawiającego

Wyposażenie zgodne z wymaganiami?
TAK | NIE

DANE TECHNICZNE
1. Nadwozie typu minibus, 5-drzwiowe, przeszkolone
2. Drzwi boczne tylne - przesuwne
3.

Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji
CO2)

4. Moc silnika minimum 105 kW
5. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3100 mm
6. Długość całkowita samochodu minimum 5100 mm
7. Wysokość samochodu maksimum 2000 mm
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA
8. Autoalarm
9. Centralny zamek z pilotem
10. Czujniki parkowania z tyłu
11. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne
12. Przednie światła przeciwmgielne
WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU
13. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu
14. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości

16.

Klimatyzacja w przedniej części i w tylnej części
pasażerskiej

17. Komputer pokładowy
18. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu
19. Podłokietnik przy fotelu kierowcy
20. Radioodtwarzacz z gniazdem USB
21. Tempomat
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
23. Wycieraczka tylnej szyby
GWARANCJA MECHANICZNA
- 24 miesiące lub 150 000 km*
- 36 miesięcy lub 300 000 km*
- 48 miesięcy lub 500 000 km*
- 60 miesięcy lub 500 000 km*
* Oferowany okres gwarancji należy wpisać w prawej kolumnie
** Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia

Dodatkowe systemy i elementy wyposażenia pojazdu

Punkty

1. Boczne poduszki powietrzne

1

2. Czujniki parkowania (przód)

1

3. Elektryczne składane lusterka

1

4. Kamera cofania

2

5.

Klimatyzacja automatyczna 3 lub 4-strefowa
automatyczna

3

6. Kurtynowe poduszki powietrzne

4

7. Podgrzewana szyba przednia

2

8. Reflektory Bi-ksenonowe

4

9. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu

1

10. System wspomagający ruszanie pod górę

1

Razem

20

*** Proszę wpisać w odpowiednim miejscu TAK lub NIE lub SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA lub POSIADA/NIE POSIADA

Posiada/nie
posiada***

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że załączony do dokumentacji Zapytania ofertowego wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
........................................................
(miejsce, data)

........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy / Wykonawców występujących
wspólnie)

