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Załącznik nr 2 

............................................. 

 (pieczęć wykonawcy) 

Formularz oferty 

Ja/my niżej podpisany/i *) 

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

działający w imieniu i na rzecz *) 

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

w postępowaniu WAD 2601.222.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem 

na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze 

stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. na dostawę 1 sztuki samochodu osobowego dla 

WIORiN we Wrocławiu zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: 

1. Oferuję/emy dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz  

z wyposażeniem, w cenie: 

Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

W tym 

podatek 

VAT [zł] 

Ilość 

[szt.] 

Wartość brutto 

(kol 2 x kol. 4) [zł] 

1. 2. 3 4. 5 

Fabrycznie nowy samochód  

osobowy marki *): 

.................................. 

Model  *):  

…………..………………. 

Wersja silnika  *) 

………………………………..…….…..  

……….…….…**) …………….…**) 1 …………..………………..……..**) 

RAZEM: ………………………**) 
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Cena brutto za dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem 

wynosi: ........................................................................................................................ **) zł  

(słownie: ................................................................................................................ **) zł),  

w tym podatek VAT: .......................................... **) zł 

(słownie:…………………………………………………………………………… **) zł). 

*) Uzupełnić/wpisać 

**) Ceny uzupełnić  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Oferowany samochód spełnia poniższe parametry: 

Wyszczególnienie L.p. Cecha/atrybut [możliwa wartość atrybutu] 

Deklarowana 

wartość 

atrybutu  

Nadwozie 

1.1 Nadwozie zamknięte – 5 osobowe, [tak/nie]. *) 

1.2 Nadwozie – ilość drzwi [podać ile]. *) 

1.3 
Rodzaj lakieru ……………………..…..…..– kolor 

………….………..……[podać jaki]. 

– 

Wymiary 

zewnętrzne 

2.1 Długość całkowita [podać w mm].   *) 

2.2 

Wysokość całkowita pojazdu (z relingami, jeśli 

oferowany pojazd jest 

w nie wyposażony) [podać w mm]. 

*) 

2.3 Rozstaw osi [podać w mm]. *) 

2.4 Prześwit [podać w mm]. *) 

Układ napędowy 
3.1 Moc maksymalna silnika [podać w kW]. *) 

3.2 Skrzynia biegów [podać rodzaj]. *) 

Normy 

środowiskowe 

4.1 

Maksymalne dopuszczalne wartości emisji tlenków 

azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – nie 

wyższe niż określone w normie 

EURO 6 [tak/nie]. 

*) 

4.2 

Maksymalna emisja dwutlenku węgla dla cyklu 

mieszanego  [podać 

w g/km]. 

*) 
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Wyszczególnienie L.p. Cecha/atrybut [możliwa wartość atrybutu] 

Deklarowana 

wartość 

atrybutu  

4.3 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (benzyna) dane 

homologacyjne wg standardu WLTP[podać w 

l/100km]. 

*) 

Funkcjonalność 

5.1 Zamek centralny – sterowany zdalnie [tak/nie]. *) 

5.2 
Szyby drzwi przednich – sterowanie elektryczne 

[tak/nie]. 

*) 

5.3 
Lusterka boczne sterowane z wnętrza kabiny 

[tak/nie]. 

*) 

5.4 Immobilizer [tak/nie]. *) 

5.5 
Fotel kierowcy z regulacją ustawienia w poziomie, 

pionie oraz kąta nachylenia oparcia [tak/nie]. 

*) 

5.6 Tylna kanapa dzielona i składana [tak/nie]. *) 

5.7 Koła o średnicy nie mniejszej niż 15” [tak/nie]. *) 

5.8 Koło zapasowe [podać rodzaj] *) 

5.9 Wspomaganie układu kierowniczego [tak/nie]. *) 

5.10 
Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej 

płaszczyźnie [tak/nie] 

*) 

5.11 Pojemność standardowa bagażnika [podać w dm3]. *) 

5.12 
Radio z Bluetooth i portem USB z min 4 głośnikami. 

[tak/nie]. 

*) 

5.13 Klimatyzacja –  minimum manualna [tak/nie]. *) 

Bezpieczeństwo 

6.1 
Układ ABS ze wspomaganiem siły nagłego 

hamowania [tak/nie]. 

*) 

6.2 
Poduszki powietrzne –  minimum dla kierowcy i 

pasażera  [tak/nie]. 

*) 

6.3 
Zagłówki regulowane na wysokość –  minimum 4 

[tak/nie]. 

*) 

Gwarancja 7.1 
Mechaniczna bez limitu kilometrów [podać czas 

trwania w miesiącach i ograniczenie km]. 

*) 
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Wyszczególnienie L.p. Cecha/atrybut [możliwa wartość atrybutu] 

Deklarowana 

wartość 

atrybutu  

7.2 Lakier  [podać czas trwania w miesiącach]. *) 

7.3 
Perforacja nadwozia [podać czas trwania w 

miesiącach]. 

*) 

Inne 

8.1 
Dywany w kabinie pasażerskiej  gumowe (dobrej 

jakości, bezzapachowe) [tak/nie]. 

*) 

8.2 Opony zimowe 1 komplet [tak/nie]. *) 

8.3 

2 komplety kluczyków, atestowana gaśnica, trójkąt 

ostrzegawczy, podnośnik samochodowy, klucz do 

kół. [tak/nie]. 

*) 

8.4 

Wraz z pojazdem zostaną dostarczone dokumenty 

homologacyjne, karta pojazdu, instrukcja obsługi 

sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie, 

książka gwarancyjna, książka serwisowa, 

*) 

8.5 

Pierwszy okresowy przegląd gwarancyjny wykonany 

na koszt wykonawcy w serwisie firmowym na 

terenie województwa dolnośląskiego [tak/nie]. 

*) 

8.6 
Oferowany samochód jest jest zarejestrowany 

[tak/nie]. 

*) 

*) Uzupełnić/wpisać 

3. Zobowiązuję/my się dotrzymać termin dostawy: do dnia 20.12.2021 r. włącznie. 

4. Jednocześnie oświadczam/my, że:  

a) oferowany samochód osobowy posiada homologację potwierdzoną stosownym 

świadectwem, spełnia wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego;  

b) w podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia;  

c) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego, szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy, które akceptuję/my  

i nie wnoszę/simy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 
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mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w terminie 7 dni, 

w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

d) uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez 14 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert; 

e) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres 

korespondencyjny:*)  

...........................................................................................................................................

adres email *): …………..................................................................................……………………   

*) Uzupełnić/wpisać 

5. W skład niniejszej oferty wchodzą następujące załączone dokumenty stanowiące jej 

integralną część:  

a) niniejszy formularz ofertowy 

b) katalog techniczny oferowanego samochodu 

c) kopia świadectwa homologacji /wyciągu ze świadectwa homologacji/świadectwa 

zgodności WE/innego dokumentu zawierającego wykaz danych i informacji 

odpowiadających świadectwu zgodności WE  

d) ……………………………………………………………………………………………….……………….………….. *) 

e) …………………………………………………………………………………………………………………….……… *) 

*)  Uzupełnić/wpisać 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) 

załączone do złożonej oferty. 

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

..………………....................................................... 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 


