
(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/ZO/2021 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych do kwoty netto
129.999,99 na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 59 miesięcy fabrycznie nowego
samochodu osobowego (rok produkcji 2020) z prawem opcji wykupu 1% oraz wkładem
początkowym 0 % oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance składamy niniejszą
ofertę, oświadczając że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu
ofertowym.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………….…………………………………………………………………

Tel/ Fax: ……………………………………………………………………………….……………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Adres strony www: …………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………….…………………… NIP: …………….……………………………….

Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za
kwotę: ………….……………… netto …….. % VAT, brutto ………………………………,
słownie ( ………………………………………………………………………………………………..………………), w tym:
- wartość wpłaty początkowej - 0% wartości samochodu: ………………………. netto …….. % VAT, brutto
…………………………. Słownie (..…………………………………………………………………………..………………………………),
- cena pojedynczej raty leasingowej:  ……………………. netto ………… % VAT, brutto …………………………….
słownie ( ………………………………………………………………………………………………..………………………………………),
- cena wykupu przedmiotu leasingu 1% wartości samochodu:  ………………. netto ………… % VAT,
brutto ………………………… słownie ( ……………………...……………………………………………………..…………………..),
- koszt rocznej polisy OC, AC, NNW, Assistance w wysokości netto ………………………, brutto
…………………………… .

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:
1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca

będzie cena napisana słownie.



2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.

3. Oświadczamy, że:
1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru

niniejszej oferty;

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

4) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadamy
wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

5) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie do
………………………………………;

6) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;

7) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
8) przedkładamy aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,
9) Oświadczamy, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji

zamówienia.
10) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu

składania ofert.
11) Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym oraz

nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności
poprzez pozostawanie w związku małżeńskim z pracownikami Zamawiającego, pozostający
z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1) Załącznik nr 1A: Opis oferowanego pojazdu;

2) Dokumenty rejestrowe/pełnomocnictwo itp.:

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

………………………………………… ……………………………………………………
            (miejscowość) (data)        (podpis oraz pieczęć Wykonawcy)



Załącznik Nr 1A
do formularza ofertowego

Opis oferowanego samochodu osobowego

Marka samochodu: .........................................................(proszę podać nazwę marki samochodu)

Nazwa modelu samochodu: ..........................................(proszę podać nazwę modelu samochodu)

Rok produkcji: …………………………………………

Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu:

L.p. Warunki techniczne Pojazd Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać
konkretne właściwości
pojazdu – ewentualnie dla
potwierdzenia „TAK”, dla
zaprzeczenia „NIE”

1 Rok produkcji Fabrycznie nowy rocznik 2020

2 Rodzaj silnika silnik wysokoprężny
/benzynowy

3 Norma emisji CO2 w
cyklu mieszanym

nie więcej niż 180 g/km

5 Pojemność silnika Min. 1.5

6 Moc silnika Min. 90 KM

7 Nadwozie COMBI

8 Długość przestrzeni
ładunkowej po złożeniu
foteli

Min. 130 cm

9 Kolor nadwozia Każdy

10 Normy spalania Norma emisji spalin Euro 6

11  Liczba miejsc min. 5 os.

12 Ładowność Min. 200 kg.

13  Skrzynia biegów Automatyczna lub manualna
min. 5-biegowa



14 Obręcze kół  Felgi stalowe  lub aluminiowe

Wymagane minimalne wyposażenie:

Lp. Wyposażenie Pojazd Podać dla oferowanego
pojazdu

(wpisać „TAK”/”NIE”)

1 Min. przednie poduszki
powietrzne dla kierowcy i
pasażera

Wymagane

2 Wspomaganie układu
kierowniczego

Wymagane

3 Blokada przeciw
uruchomieniowa  - immobiliser

Wymagane

4 Zdalnie sterowany centralny
zamek

Wymagane

5 Klimatyzacja min. manualna Wymagane

6 System multimedialny fabryczny
z technologią Bluetooth do
obsługi telefonu komórkowego

Wymagane

7 Kolumna kierownicy regulowana
w dwóch płaszczyznach

Dopuszczalne

8 Elektrycznie sterowane szyby
boczne przód

Wymagane

9 Koło zapasowe pełnowymiarowe
lub dojazdowe

Wymagane

10 Światła do jazdy dziennej Wymagane

11  System zapobiegający
blokowaniu się kół podczas
hamowania

Wymagane

12  System stabilizacji toru jazdy Wymagane

13 Optymalizacji przyczepności
podczas ruszania z miejsca i
pokonywania podjazdów

Wymagane



14  System wspomagania
hamowania

Wymagane

15 Fotel kierowcy regulowany
minimum w dwóch
płaszczyznach

Wymagane

16 Regulowana wysokość fotela
przedniego kierowcy

Wymagane

17  Czujniki parkowania – tył/ przód Wymagane

18 Komplet dywaników gumowych
i gumowa lub winylowa
wykładzina bagażnika bądź
wyłożenie nadkoli oraz podłogi
elastyczną powłoką ochronną

Wymagane

19  Komplet opon zimowych  na
felgach min. stalowych ( 4 szt. )

Dopuszczalne

Inne informacje, w tym związane kosztami eksploatacji oferowanego samochodu:

……………………………………… …………………………………………….
        (miejscowość) (data)   (podpis oraz pieczęć Wykonawcy)


