
ZaLqcznrknr2 do SIWZ

( Nazwa Wykonawcy) (miejscowoSi, data)

Woj ew6dzki Inspekrtorat
Ochrony RoSlin i Nasit:nnictwa

w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250lB

60-166 Poznaft

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:

Osoba Reprezentuj4ca:
Numer NIP:
Numer REGON:
Adres poczty elektronicznej: ..
Strona internetowa QeAeh Wykonawca posiada):
Numer telefonu:
Numer faksu:

W odpowie dzi na o gloszenie o przetar gu nieo granic:zonynx nr WDA, 2 7 2. L2020 na d ostaw g

czterech samochod6w osobowych oferujemy wykonanie podmiotu zam6wLenra za
nastgpuj 4c4 ry czaltow a, ceng brutto :

Dostawa nieoznakowanych samochod6w osobowvch :

Zadanie Nr 1

Samoch6d Marka i model
Osobowy Kombivan

1. CENA (C)
Numer samochodu Cena jednostkowa brutto w zlotych

Osobowy Kombivan

2.BEZPTCZENSTWO (B) wpisai w rubryce TAK albo NIE *
Czujniki parkowania tyl (81)

Osobo'',rry Kombivan
Pojazd wyposazony w zestaw gloSnom6wi4cy
Bluetooth (82) Osobot,w Kombivan
Brak -uzupelnienia rubryki zostanie uznary prze zamawiajEaego za nir;zaoferowanie danego elementu
wyposaZenia



3. GWARANCJA- NA SILNIK I PODZESPOLY , llO'Wtr-OKI LAKIERNICZE.
PERFORACJA NADWOZIA

uwaga:
Niewypelnienie pola w kol, 4 sni,ane zostanie przezzamawiaj4r:ego jako niezaoferowanie dodatkowei
gwarancji.

4. WczeSniejszy termin realizacji przedmiotu zarn6wienia

z.BEZPTCZENSTWO (B) wpisai w rubryce TAK albo NIE *

Bral<-uzupelnieniar.ubrykizostatriegzna1yp,'",aiu*'qq""{"i*ffi
wyposaZenia

Okresy gwarancji Nr samochodu Wymagany
okres

gwarancji

Oferowany przez
WykonawcA

okres gwarancji

l 2. 3. A-t,

Podstawowy, wymagany przez
Zamawraj 1ce go okres gwarancj i
na silnik i podzespoly

Samoch6d nr 1 214 miesi4ce

Podstawowy, wymagany przez
Zamawiaj4cego okres gwarancj i
na powloki lakiernicze

Samoch6d nr 1 214 miesigcy

Podstawowy, wymagany przez
Zamawnjqce go okres gwarancj i
na perforacje podwozia

Samoch6d nr 1 6i0 miesigcy

Numer sarnochodu Zam6w ienie zrealizow a ne
do 23.10.2020 r.

WczeSniej sza d,ata
realizacii zam6wienia

2 J
Samoch6d nr 1

Zadanie Nr 2
Numer samochodu Marka i model

Numer 1

Numer 2
Numer 3

. CENA
Numer samochodu Cena.jednostkowa brutto w zlotych

Numer 1

Numer 2

Numer 3

Czujniki parkowania tyl (B1)
SanLoch6d nr 1

Samochod nr 2
Samoch6d nr 3

Pojazd wyposaZony w zestaw gloSnorn6wi4cy
Bluetooth (B2)

Samoch6d nr I

Samoch6d nr 2
Samoch6d nr 3



3. GWARANCJA- NA SILNIK I PODZI]SPOLY, PO'WLOKI LAKIERNICZE.
PERFORACJA NADWOZIA

Uwaga:
Niewypelnienie pola w kol, 4
gwarancji.

Lrznan e zo stan i e pr zez zamawi aj 4oe go j al<o n i ezao ferowan i e d o d atkowe i

4. WczeSni termi rzed zalnowl

Uwaga:
Niewypelnienie pola w kol. 3 tznane zostanie przezzamawiaj4cego jako niezaoferowanie
wczeSniej szej daty r ealizacji zam6wienia,

O5wiadczamy,2e:
1) Wycena przedmiotu zatn6wienia uwzglqdnia wszystkie wymagania stawiane przez

zamawiaj4cego i obejmuje caty zakres rzeczowy danej ,lzgsci zam6wienia.
2) Do reprezentowania firmy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego uprawnroue

s4 nastgpuj4ce osoby:

3) Zapoznalilmy sig z dokumentem SIWZ i nie wnosimy d:o niego zastrze2ei-t.
4) UzyskaliSmy wszelkie irrformacje niezbgdne do przygotowania oferff.
5) Jestesrny zwt4zani ofert4przez30 dni licz4c odterminu skladania ofert.
6) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzyst'iejszej podpiszemy umowQ z

Zamawiaj4cym na warunkach okre6lonych we wzorze umowy stanowiqcym zal1czr-il< do
SIWZ.

7) Jeste6my matym lub r{rednim przedsigbiorc4 w rozumieniu art.105 i art.106 ustawy z dnia
2lipca2004 r' o swobodzie dzialalno5ci gospodarczej (Dz.U. 22075 r. po2.584, zpoLn.nn)
TAK/NIE ( niepotrzebne skre6li6).

P ieczqtka i podpis (podp isy)
Wykonawcy lub Pelnomocnika

Okresy gwarancji Nr samochodu Wymagany
okres

gwarancji

Oferowany przez
Wykonawcg

okres gwarancji

I 2. a
J. 4

Podstawowy, wymagany przez
Zamaw iaj qce go okre s gwarancj i
na silnik i podzespoly

Samoch6d nr 1 214 miesiace
Samoch6d nr 2 214 miesiace
Samochod nr 3 2:4 miesiace

Podstawowy, wymagany przez
Zamawiajqcego okres gwarancj i
na powloki lakiernisze

Samoch6d nr I 2:4 miesiecy
Samoch6d nr 2 2:4 miesiecy
Samoch6d nr 3 2"4 miesiace

Podstawowy, wymagany przez
Zamawiaj1cego okres gwarancj i
na perforacje podwozia

Samoch6d nr 1 6,0 miesiqcy
Samoch6d nr 2 6,0 miesigcy
Samoch6d nr 3 60 miesiecv

rctsz n reailzacll mlotu lenra
Numer samochodu Zam6wienie zrealizowane

do 23.10.2020 r.
Wcze5niejsza data
realizacii zam6wienia

2. 3
Samoch6d nr 1

Samoch6d nr 2
Samoch6d nr 3


