
 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTY 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.: 

„Dostawa używanego samochodu dostawczego 

dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce”, 

Ja / My* niżej podpisany / podpisani*, 

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

działając w imieniu własnym* / i na rzecz Wykonawcy* 

 

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

 (pełna nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy) 

 

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

 (adres siedziby / zamieszkania Wykonawcy) 

REGON / PESEL …………………..………………….……..………….….. NIP …………………...…..……..……….………….………. 

tel./faks/e-mail: …………………………………..…………………………………...……………….………………………..…………………. 

oferuję realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, za 

cenę brutto wynoszącą ………….…………………..……….. zł  

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

w tym: 

a) cenę netto   …………………….. zł  

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

b) podatek VAT  …………………….. zł, (stawka podatku ………. %) 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) posiadam wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do realizacji zadania, 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, 

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania, 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania, 

e) oferowana przez Wykonawcę dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 

w opisie przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji. 

f) zapoznałem się z postanowieniami umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, akceptuję je i nie 

wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do 

podpisania tej umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

g) informacje zawarte we ofercie i załączonych do niej dokumentach są prawdziwe oraz zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. 

 
………………………….., dnia ……………………….. 2017 r. ………………………….………………..……………………. 

 podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)  
do reprezentowania wykonawcy 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nazwa, typ i cena  

proponowanego 

pojazdu 

Parametry 

wymagane 

Parametry 

proponowanego 

pojazdu 

Uwagi 

Samochód 

dostawczy 

 

Nazwa i typ: 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

Cena netto: 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok produkcji 2009 lub 

młodszy 

Rok produkcji: 

 

…………………. 

 

Przebieg do 300 000 km 

Przebieg: 

 

………………….. km 

 

Silnik wysokoprężny 

(diesel) o min. Mocy 70 

KM 

Moc silnika: 

 

…………………. KM 

 

Poj. skokowa silnika min. 

1800 cm3 – max. 3000 

cm3 

Pojemność skokowa: 

 

…………………… cm3 

 

Manualna skrzynia 

biegów 
tak/nie* 

 

Wspomaganie 

kierownicy 
tak/nie* 

 

ABS tak/nie*  

Ładowność min. 1000 kg 
Ładowność: 

…………………….. kg 

 

Długość przestrzeni 

ładunkowej min. 2 mb 
tak/nie* 

 

Przestrzeń ładunkowa 

typu furgon 

Typ przestrzeni 

ładunkowej: 

 

………………………… 

 

Ilość miejsc w kabinie - 

min. 3 

Ilość miejsc w kabinie: 

 

…………………. 

 

Komplet opon zimowych 

i letnich 
tak/nie* 

 

Hak holowniczy z 

homologacją 
tak/nie* 

 

Koło zapasowe 

pełnowymiarowe 
tak/nie* 

 

Trójkąt ostrzegawczy tak/nie*  



 

Gaśnica tak/nie*  

Kluczyki oryginalne – 

min. 2 kpl. 
tak/nie* 

 

Sprzedawca jest 

właścicielem pojazdu 

bądź ma pisemne prawo 

do dysponowania nim 

tak/nie* 

 

Pojazd stanowi 

zabezpieczenie 

bankowego lub prawa 

własności osób trzecich 

tak/nie* 

 

Możliwość sprawdzenia 

w wybranym przez 

Zamawiającego serwisie 

tak/nie* 

 

 

* zaznaczyć wybraną opcję 

 

 

 

 

 

               …………………………………………………… 

                                 Data, podpis i pieczęć 

                 uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 


