ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO - OSOBOWEGO

..............................................................
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 20…… roku.
4. Zapewniamy wydanie samochodu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia
umowy.
5. Na całość samochodu oferuję gwarancję na okres 36 miesięcy
6. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w projekcie umowy za łączną cenę w wysokości:
Typ i model
proponowanego
samochodu

Cena netto z
uwzględnieniem
okresowych przeglądów
gwarancyjnych

Cena brutto z
uwzględnieniem
okresowych przeglądów
gwarancyjnych

……………………………..

……………………………

…………………………….

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………..........
Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia.
6. 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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pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2)
Numer referencyjny sprawy KOSiR/ZOF/6/2018
Parametry oferowanego samochodu
Oferujemy

dostawę

fabrycznie

nowego

samochodu

marki

……………………………………………………………………………………………..…
model/typ…………………………………..………wyprodukowanego w 20…… roku, o
podanych poniżej parametrach techniczno-eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem,
na warunkach dostawy określonych w projekcie umowy:

SILNIK
 Minimalna moc nominalna silnika: 120 KM
 Pojemność silnika: max. 2000 cm³; min: 1800 cm³;
 Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą
 asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
 tempomat
 skrzynia biegów manualna 6-biegowa
 system SCR selektywna redukcja katalityczna/ zbiornik
AdBlue (służący zredukowaniu emisji składników spalin:
tlenków azotu
 Napęd na cztery koła (stały lub automatycznie dołączany)
 Norma emisji spalin Euro 6
 Filtr cząstek stałych DPF służący zredukowaniu emisji
składników spalin: cząstek stałych
PODWOZIE/NADWOZIE
 Rozstaw osi od 3000mm
 Wysokość od 1220mm
 Szerokość pojazdu wraz z lusterkami od 2050
 Długość pojazdu bez haka do 5000mm
 Długość pojazdu z hakiem do 5010mm
 Liczba osi: 2
 Układ ESP wraz z systemami ABS, EDS, ASR, MSR
 Zawieszenie przednie niezależne: trójkątne wahacze
poprzeczne, aluminiowa rama pomocnicza, stabilizator,
kolumny McPherson-a
 Zawieszenie tylne: sztywna oś, amortyzatory, resory
piórowe, stabilizator
 Zestaw naprawczy (kompresor ze środkiem
uszczelniającym)
 Obręcze stalowe 6J x 16 z oponami letnimi 205/55/R16 C.
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Rok produkcji opony zgodny z rokiem produkcji
samochodu wraz z kompletem oryginalnych dekli
(kołpaków) plastikowych
4szt. opon zimowych 205/55/R16 C. Rok produkcji opony
zgodny z rokiem produkcji samochodu
Kolor biały
Homologacja osobowa (7osób)
Centralny zamek z pilotem zintegrowanym w kluczyku
Komplet kluczyków samochodowych – min.2szt.
Zabezpieczenie antykradzieżowe Immobiliser
Wspomaganie układu kierowniczego
Kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch
płaszczyznach
Servotronic
Hamulce tarczowe przód/tył (z przodu wentylowane)
Klimatyzacja
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i
recylkulacją
Wyświetlacz wielofunkcyjny plus, kolorowy (komputer
pokładowy)
6x poduszka powietrzna w tym poduszka czołowa
kierowcy oraz pasażera. Możliwość dezaktywacji poduszki
pasażera oraz poduszki boczne + poduszki ochrony głowy.
Dla pasażerów w drugim rzędzie na zewn. miejscach –
kurtyny powietrzne
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Regulacja kolumny kierownicy
Radioodtwarzacz z sześcioma głośnikami, ekran
monochromatyczny, gniazdo AUX-IN i USB
Kamizelka odblaskowa 6szt.
Apteczka samochodowa
Gaśnica
Trójkąt
Hak o uciągu do 3,5t z modułem i gniazdem 13 pin,
Adapter gniazda przyczepy 13 na 7pin;
Pojazd przystosowany do ciągania przyczepy z hamulcem o
DMC 1200-1500kg.
Asystent ruszania na wzniesieniu
Centralna konsola z dostosowaną wysokością i długością
podłokietnika
Dywaniki wewnątrz auta gumowe
Tapicerka tkaninowa koloru czarnego
Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
Trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z
napinaczami oraz z regulacja wysokości zamocowania dot.
kabiny kierowcy
Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla przestrzeni
pasażerskiej dla 2. i 3. rzędu - dla zewn. foteli z
napinaczami – dot. 2. rzędu siedzeń
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Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Uchwyty do mocowania ładunku w ilości min. 6szt.
Podłoga wewnątrz wyłożona wykładziną dywanową
Komfortowe wyłożenie ścian bocznych w przedziale
pasażerskim
Konsola środkowa ze schowkiem oraz z min. 3 uchwytami
na kubki
Osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony
Siedzenia w 2. rzędzie pojazdu dzielone 60/40 ze
składanymi oparciami, możliwość szybkiego demontażu
Siedzenia w 3. rzędzie pojazdu ze składanymi oparciami,
możliwość szybkiego demontażu
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze
nadwozia
Zderzak z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Szyby termoizolacyjne
Pełne przeszklenie przedziału pasażersko – ładunkowego
Przyciemniana szyba tylna oraz z przedziału pasażerskiego
Klapa tylna z oknem i wycieraczką – szyba ogrzewana
elektrycznie
Drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej i z
lewej strony
Plastikowa osłona chłodnicy z logo producenta auta
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Reflektory halogenowe - przód, tylne światła, halogeny
przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej
Rozrusznik elektryczny 12 V
Alternator min. 160A
Akumulator o pojemności min. 72 Ah
INNE
Zbiornik paliwa powyżej 48l
Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet
kluczyków oraz komplet dokumentów: wyciąg ze świadectwa
homologacji sporządzony w języku polskim, karta pojazdu, instrukcja
obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta
samochodu
i
wyposażenia,
zaświadczenie
o
przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów samochodowych
oraz ubezpieczenie OC na jeden rok.

 Gwarancja na 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż
w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej.
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Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Instrukcja wypełniania:
1. *niepotrzebne skreślić
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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)

