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     pieczątka  WYKONAWCY  

 

 

 

Załącznik nr 2 do  

Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  

prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

na realizację zamówienia pn.:  

„ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO – OSOBOWEGO” 

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE* 

 

1.NAZWA WYKONAWCY : 

………………………………………………………………………………………………… 

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba): 

………………………………………………………………………………………………… 

 (adres do korespondencji): 

……………………………………………………………………….. 

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: 

…………………………………………………… 

4. Osoba do kontaktu:  

tel………………………, fax …………………e-mail: …………………………………….. 

5.DANE WYKONAWCY : 

- numer NIP……………………….………. 

- numer PESEL……………………………* 

- numer Regon……………………….……. 

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* 

……………………………………… 
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- numer PKD (działalności głównej) 

*……………………………………………………. 

- nr telefonu……………………………….. 

- nr faksu………………………………….. 

- nr konta bankowego: ………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu dla 

Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:  

1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) 

chęć uczestnictwa w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w 

Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń.  

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak 

również w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.  

3. Oświadczamy, że oferowany samochód wyprodukowany jest w 2018 roku. 

4. Zapewniamy wydanie samochodu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

5. Na całość samochodu oferuję gwarancję na okres 5 lat/ limit max. do 300tys. km. 

6. Warunkiem utrzymania gwarancji przez  podany w pkt. 5 okres, będzie przeprowadzanie w 

określonym poniżej czasie …………….. (podać ilość, max. 5) obowiązkowych 

bezpłatnych przeglądów okresowych samochodu. 

Oferujemy przeprowadzanie pakietu przeglądów okresowych o podanych poniżej 

warunkach. 

Nr 

przeglądu 

Ilość przejechanych 

kilometrów 

Przedział czasowy 

(m-ce) 

Cena brutto/przegląd  

(z uwzględnieniem 

materiałów) 

1    

2    

3    

4    

5    
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7. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia (łącznie z pakietem bezpłatnych 

przeglądów)  określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy za 

łączną cenę w wysokości: 

Typ i model proponowanego 

samochodu 

Cena netto z za dostarczony 

samochód wraz z pakietem 

przeglądów  

Cena brutto za dostarczony 

samochód wraz z pakietem 

przeglądów 

 

…………………………….. 

 

 

…………………………… 

 

……………………………. 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………….......... 

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia.  

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2) 

Numer referencyjny sprawy KOSiR/ZOF/12/2018 

 

Parametry oferowanego samochodu  

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu marki 

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

model/typ…………………………………..………wyprodukowanego w 2018 roku, o 

podanych poniżej parametrach techniczno-eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem, 

na warunkach dostawy określonych w projekcie umowy:  

 

SILNIK 

 Minimalna moc nominalna silnika: 100 KM _________KM 

 Max. pojemność silnika 2000 cm³ ________(cm³) 

 Min. pojemność silnika 1500 cm³ Tak    Nie  

 Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą Tak    Nie  

 skrzynia biegów manualna 6-biegowa + bieg wsteczny Tak    Nie  

 Norma emisji spalin Euro 6 Tak    Nie  

 Tempomat  Tak    Nie  

 Filtr cząstek stałych DPF służący zredukowaniu emisji składników 

spalin: cząstek stałych 
Tak    Nie  

 Rodzaj paliwa – olej napędowy Tak    Nie  

 Silnik 4-rzędowy Tak    Nie  

 Emisja CO2 cykl łączony max. 140g/Km Tak    Nie  

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

 Rozstaw osi od 3000mm Tak    Nie  

 Szerokość od 1800mm Tak    Nie  

 Długość pojazdu od 4700mm Tak    Nie  

 Liczba osi: 2 Tak    Nie  

 Nawis przedni od 890mm Tak    Nie  

 Nawis tylny od 700mm Tak    Nie  

 Wysokość max. bez ładunku od 1850mm Tak    Nie  

      -     Rozstaw kół przednich i tylnych od 1500mm Tak    Nie  

NADWOZIE/PODWOZIE 

 Zawieszenie przednie niezależne typu  McPherson, wahacze 

przymocowane do belki, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne, 

sprężyny śrubowe asymetryczne i drążek stabilizujący  

Tak    Nie  

 Zawieszenie tylne niezależne, sprężyny śrubowe, amortyzatory 

teleskopowe i drążek stabilizujący 
Tak    Nie  

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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 Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło zapasowe typu 

„dojazdowe” (felga stalowa +opona) 
Tak    Nie  

 Obręcze stalowe 16 cali z oponami letnimi 195/60/R16 C. Rok 

produkcji opony zgodny z rokiem produkcji samochodu wraz z 

kompletem oryginalnych dekli (kołpaków) plastikowych 

Tak    Nie  

 Obręcze stalowe 16 cali z oponami zimowymi 195/60/R16 C. 

Rok produkcji opony zgodny z rokiem produkcji samochodu 
Tak    Nie  

 Kolor nadwozia: srebrny metalic Tak    Nie  

 Homologacja ciężarowa z możliwością przewozu 5 osób Tak    Nie  

 Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem Tak    Nie  

 Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera Tak    Nie  

 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości Tak    Nie  

 Dzielona tylna kanapa Tak    Nie  

 Fotel kierowcy z płynną regulacja oparcia, regulacją odcinka 

lędźwiowego i wysokości z podłokietnikiem 

Tak    Nie  

 Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia Tak    Nie  

 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Tak    Nie  

 Czujnik temp. zewn. Tak    Nie  

 Tylna drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone Tak    Nie  

 Tylne gniazdo 12V Tak    Nie  

 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk Tak    Nie  

 Dywaniki gumowe na podłodze w pierwszym rzędzie siedzeń Tak    Nie  

 Dywaniki gumowe na podłodze w drugim rzędzie siedzeń Tak    Nie  

 Wykładzina gumowa antypoślizgowa w przestrzeni bagażowej  Tak    Nie  

 Elektrycznie sterowane szyby przednie oraz szyby tylne Tak    Nie  

 Lusterka zewn. regulowane elektrycznie +składane + 

podgrzewane 

Tak    Nie  

 Obrotomierz  Tak    Nie  

 Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy oraz pasażera Tak    Nie  

 Wzmocnione zawieszenie Tak    Nie  

 Schowek zamykany na klucz Tak    Nie  

 Światła do jazdy dziennej – halogenowe Tak    Nie  

 Półka pod sufitem Tak    Nie  

 Instrukcja obsługi w języku polskim Tak    Nie  

 Zderzaki w kolorze nadwozia Tak    Nie  

 Listwy boczne Tak    Nie  

 Lusterka zewn. lakierowane Tak    Nie  

 System ABS, ESP, EBD, ASR, MSR, ESC, HILL HOLDER Tak    Nie  

 Przyciemniane tylne szyby Tak    Nie  

 Przednie światła przeciwmgielne Tak    Nie  

 Klimatyzacja automatyczna Tak    Nie  

 Radio z ekranem min. 5cali + navigacja + tuner Tak    Nie  

 Tylne czujniki parkowania  Tak    Nie  

  Boczne poduszki powietrzne Tak    Nie  

 Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów Tak    Nie  

 Sterowanie radioodtwarzaczem z kierownicy Tak    Nie  

 Rejestracja pojazdu po stronie Wykonawcy po uprzednim 

otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego 

Tak    Nie  

 Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW (pełny zakres tj: Tak    Nie  
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assistance na min 200km, auto szyba, kradzież pojazdu, kolizja 

drogowa, kolizja ze zwierzyną i in.)  na okres jednego roku. 

Zamawiający po zarejestrowaniu samochodu dostarczy do 

Wykonawcy dowód rejestracyjny celem przygotowania polisy 

ubezpieczeniowej 

 Trójkąt + apteczka Tak    Nie  

 Gwarancja fabryczna 2 lata, wydłużona do 5 lat z limitem max. 

do 300tys. km obejmująca podzespoły mechaniczne i elektryczne 

pojazdu. Gwarancja fabryczna oraz wydłużona nie obejmuje 

części ulegających naturalnemu zużyciu.  

Tak    Nie  

 alarm Tak    Nie  

 Centralny zamek z pilotem zintegrowanym w kluczyku Tak    Nie  

 Komplet kluczyków samochodowych – min.2szt. Tak    Nie  

 Zabezpieczenie antykradzieżowe Immobiliser Tak    Nie  

 Hamulce tarczowe z przodu. Hamulce tarczowe lub bębnowe z 

tyłu  

Tak    Nie  

 Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i 

recylkulacją 

Tak    Nie  

 Kamizelka odblaskowa 5szt. Tak    Nie  

 Gaśnica Tak    Nie  

 Hak holowniczy z modułem i gniazdem 13 pin,  Tak    Nie  

 Adapter gniazda przyczepy 13 na 7pin; Tak    Nie  

 Pojazd przystosowany do ciągania przyczepy z hamulcem o DMC 

1200-1500kg.  

Tak    Nie  

 Tapicerka tkaninowa koloru ciemnego (min. szara) Tak    Nie  

 Trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z 

napinaczami oraz z regulacją wysokości zamocowania dot. 

kabiny kierowcy – pierwszy rząd siedzeń 

Tak    Nie  

 Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla przestrzeni pasażerskiej 

dla 2. rzędu - dla zewn. foteli z napinaczami  – dot. 2. rzędu 

siedzeń  

Tak    Nie  

 Uchwyty do mocowania ładunku Tak    Nie  

 Siedzenia w 2. rzędzie pojazdu dzielone ze składanymi oparciami, 

możliwość szybkiego złożenia 

Tak    Nie  

      -    Plastikowa osłona chłodnicy z logo producenta auta Tak    Nie  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 Reflektory halogenowe -  przód, tylne światła, Tak    Nie  

 Światła do jazdy dziennej Tak    Nie  

 Rozrusznik elektryczny 12 V Tak    Nie  

 Natężenie prądu alternatora min. 100Ah Tak    Nie  

 Akumulator o pojemności min. 60 Ah Tak    Nie  

INNE 

 Zbiornik paliwa powyżej 45L Tak    Nie  

 Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu 

komplet dokumentów: wyciąg ze świadectwa homologacji 

sporządzony w języku polskim, karta pojazdu, instrukcja obsługi 

w języku polskim, książkę gwarancyjną oraz książkę serwisową 

wystawioną przez producenta samochodu, zaświadczenie o 

przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów 

Tak    Nie  
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samochodowych do 3,5t. 

 bezpłatny pakiet przeglądów okresowych (max.5 wizyt w ASO) 

w okresie trwania gwarancji (z uwzględnieniem materiałów 

eksploatacyjnych użytych wg. zaleceń producenta podczas 

wykonywania danego przeglądu serwisowego). 

Tak    Nie  

 

 

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Instrukcja wypełniania:   

1. *niepotrzebne skreślić   

2. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, 

chyba że z treści tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.  

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do 

umowy. 

4. W miejscach oznakowanych kolorem zaznaczyć „X”   

 

 

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 

 


