
Zalqcznrk nr 2 do SIWZ

( Nazwa Wykonawcy) (miejscowoSi, data)

Woj ew6dzki Inspektorat
Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa

w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250 B

50-166 Poznar[

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:

Osoba Reprezentuj4ca:
Numer NIP:
Numer REGON:
Adres poczty elektronicznej: ..
Strona internetow a ( eZeli Wykonawca posiada) :

Numer telefonu:
Numer faksu:

W odpowiedzina ogtroszenie o przetargunieograniczonynr nr WDA.272.3.2020 na dostawg
czterech samochod6w osobowych typu Kombivan oferr.rjemy wykonanie podmiotu
zam6wieni a za nastgpujqcE ry czaNtow4 ceng brutto :

Dostawa nieoznakowanych samochod6w osobowych:

Zadanie Nr 1

Samoch6d Marka i model
Osobowy Kombivan

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

Osobowy Kombivan

z.BEZPICZENSTWO (B wpisai w rubrvce TAK albo NTF, *
Czujniki parkowania tyt (Bl)

Osobowy Kombivan
Pojazd wyposazony w zestaw gtoSnom6wi4cy
Bluetooth (82) Osobor.vy Kombivan
Brak -uzupelnienia rubryki zostanie uznany prze ,amawjaj4eg t n-;ffi
wyposaZenia



3. GWARANCJA- NA SILNIK I PODZESPOLY , POWtr,OKI LAKIERNICZE,
PERFORACJA NADWOZIA

Uwaga:
Niewypelnienie pola w kol. 4 tznane;zostauie przezzarnawiajqcego jako niezaoferowanie dodatkowei
gwarancji.

4. WczeSni li rzed lo

O6wiadczamy,2e:
1) Wycena przedmiotu zam6wienia uwzglgdnia wszysfkierwymagania stawiane przez

zanawiaj4cego i obejmuje ca{y zakres rzec',Low>/ danej czgsci zam6wienia,
2) Do reprezentowania firmy w postgpowaniu o ud:zielenir.: zam6wienia pLrblicznego uprawnrone

s4 nastgpu.y4ce osoby:

3) zapontalii;ny sig z dokumentem slwz i nie wnosinny ,co niego zastrzeileh.
4) Uzyskali$my wszelkie inforrnacje niezbgdne do przygotowania oferty.
5) Jestesmy zwi}zani ofeft4przez30 dni licz4c od lerminu skladania ofert.
6) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorz.ystniejr;zej podpiszemy umowg z

Zamawiaj4cym na warunkach okreSlonych \ve wzorjze umowy stanowi4cym zal4cznik do
SIWZ.

1) JesteSrny rnalym lub 6rednirn przedsigbiorcq w rozumieniu aft.105 i ar1,106 ustawy z dnia
2 ltpca2004 r. o swobodzie dzialalno6ci gospodarcz:ej riDz.U. 22015 r. poz.5}4, z p61tt.nn)
TAK/NIE ( rriepotrzebne skrejli6).

PieczEtkit i podpis (podpisy)
Wykonavrcy lub Pelnomocnika

mo

Okresy gwarancji Nr samochodu Wymagany
okres

gwarancji

Oferowany przez
Wykonawca

okres gwarancji

Podstawowy, wymagany przez
Zamaw raj 4ce go okres gwarancj i
na silnik i podzespoly

.24 miesiEce

Podstawowy, wymagany przez
Zamawrajqcego okres gwarancj i
na powloki lakiernicze

Samoch6d nr 1 124 miesigcy

Podstawowy, wymagany przez
Zamawraj 1ce go okres gwarancj i

Samoch6d nr 1 t30 miesigcy

clszy lermrn realtzactl mtotu za mowtenla
Numer samochodu Zan6w ieni e zrealizow a n e

do 23.11.2020 r.
WczeSniejsza data
realizacii zam6wienia

2 a
J.

Samoch6d nr 1


