Załącznik Nr 1
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres ………………………………………………………………………………………….
tel. …………………………………………..
faks ..................................................................
NIP i Regon .............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko .........................................................................................
................................, dnia ………................
(miejsce i data sporządzenia oferty)

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Dziecka i Rodziny
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10
32-500 Chrzanów

Formularz ofertowy
Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego składamy ofertę na realizację zadania pn.:

„Zakup samochodu dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie”
1. Ja/My, niżej podpisani oświadczamy, że oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń,
zgodnie z założeniami zapytania ofertowego wykonanie zadania pn. „Zakup
samochodu dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie”
2. Oferujemy samochód: ………………………………………………………………..
(marka, model)
o następujących parametrach:
Lp.

Minimalne Parametry wymagane przez
Zamawiającego

WYMAGANIA OGÓLNE

A.
1.
2.

Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

Samochód: fabrycznie nowy,
nieużywany, bezwypadkowy
Rok produkcji: 2015

3.
4.
5.

Liczba miejsc: 5
Napęd na przednie koła
Skrzynia biegów manualna minimum
5-biegowa
Typ nadwozia: Kombi, Van
Pojemność przestrzeni bagażowej – min.
500 dm3
Niezależne zawieszenie przednie

6.
7.
8.
B.

SILNIK
Pojemność: od 1100 do 1600 cm3
Rodzaj paliwa: benzyna Pb, gaz LPG
Moc silnika: minimum 70 KM
Średnie zużycie paliwa: nie więcej niż
8l/100 km

1.
2.
3.
4.

WYMAGANIA TECHNICZNE ŚRODOWISKOWE

C.

Silnik spełniający normy emisji spalin
EURO 6
WYPOSAŻENIE
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Poduszka powietrzna dla kierowcy
ABS, BA (lub systemy równoważne)
Klimatyzacja
Radio
Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy,
podnośnik
Instalacja gazowa fabryczna

1.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.

GWARANCJA
Silnik i podzespoły mechaniczne:
minimum 2 lata bez limitu kilometrów
Powłoki lakiernicze: minimum 2 lata
Perforacja nadwozia: minimum 5 lat

1.
2.
3.

3. Miejsce odbioru samochodu …………………………………………..……….
4. Wykonamy dostawę objętą przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową
a)

cena netto .......................................................zł

b)

podatek VAT

c)

cena oferty brutto ..........................................zł

................................................zł

Słownie złotych...................................................................................................... .
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28.12.2015 r.
6. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
7. Oświadczamy, że okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia.

…………………………., dnia …………………
……………………….....…………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

