FORMULARZ OFERTY

.................................................................
pieczęć oferenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5
11-500 Gizycko

OFERTA
Przystępując do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu
osobowego typu combivan dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
niniejszym oferuję:
Samochód marki .............................................; model .........................................................
rok produkcji……………………;
cena (wraz z podatkiem VAT): ...................................................zł.
słownie: ..................................................................................................................................zł.

Lp.

1
2
3
4

Parametry techniczne oferowanego samochodu:
Rodzaj wyposażenia
Wymagane opcje wyposażenia
Liczba miejsc
5
Typ nadwozia
combivan
Lakier
Zwykły lub metalizowany
Pojemność silnika
Nie mniejsza niż 1400cm3 i nie
większa niż 1800 cm3 (oznaczenie

Oferowany samochód

handlowe)

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Moc silnika
Rodzaj paliwa
Norma emisji spalin
Skrzynia biegów
Koła (opony, felgi)
Koło zapasowe
pełnowymiarowe
Układ antypoślizgowy
ABS z układem
elektronicznego
rozdziału sił hamowania
Układ dynamicznej
kontroli stabilności toru
jazdy z elektronicznym
układem kontroli trakcji
Czołowe i boczne
poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
Centralny zamek ze

Nie mniej niż 90 KM
Benzyna
EURO 6
Manualna
Felgi 16 cali z ogumieniem letnim
Wymagane
Wymagany

Wymagane

Wymagane
Wymagany
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zdalnym sterowaniem
Szyba tylna
15 podgrzewana z
wycieraczką
Reflektory przednie
16
przeciwmgłowe
17 Immobiliser
Fotele przednie
18

Fotele w drugim rzędzie
19

20
21

Pojemność bagażnika
Lusterka zewnętrzne
sterowane elektrycznie
Pasy bezpieczeństwa

22
23
24
25
26
27
28
29

30

Drzwi boczne w drugim
rzędzie foteli
Radio FM + głośniki
Komputer pokładowy
pokazujący spalanie
Regulacja kolumny
kierowniczej
Klimatyzacja
Wspomaganie
kierownicy
Czujniki wspomagające
parkowanie
Warunki gwarancji

Wymagana
Wymagane
Wymagane
Regulacja wzdłużna, regulacja
pochylenia
oparcia,
regulacja
wysokości fotela kierowcy, fotele
wyposażone
w
podłokietniki,
zagłówki z regulacją wysokości
położenia
Trzy
oddzielne
fotele
z
indywidualną regulacją, składane i
wyjmowane
wyposażone
w
zagłówki z regulacją wysokości
położenia, lub kanapa składana
60/40
Min. 600 l z rozłożonymi
wszystkimi siedzeniami 5 miejsc
Wymagane
3-punktowe w drugim rzędzie, 3punktowe w pierwszym rzędzie z
regulacją wysokości położenia,
napinaczami bezpieczeństwa
Prawe i lewe przeszklone i
przesuwne
Wymagane
Wymagany
Manualna w dwóch płaszczyznach
Wymagana
Wymagane
Tylne
Min. 24 miesiące na silnik i
podzespoły mechaniczne
Min. 24 miesiące na powłokę
lakierniczą
Min. 72 miesiące na perforację
nadwozia

Tabela obowiązkowo do wypełnienia. W oznaczonych wierszach obowiązkowo należy wpisać
wymagane dane albo "TAK" lub "NIE". UWAGA: formularz nie podlega dodatkowemu
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uzupełnieniu. Niewpisanie wymaganych informacji lub danych, będzie traktowane, jako
niespełnienie wymagań oferty i skutkuje jej odrzuceniem.
Oświadczam / oświadczamy, że:
1. Zapoznałem(am)/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Zapoznałem(am) / zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/wnosimy do niego
żadnych uwag.
3. Oświadczam / oświadczamy, że przystępując do udziału w postępowaniu:
 posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 posiadam/posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego wykonania zamówienia.
 Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny najbliższy dla siedziby Zamawiającego znajduje
się: .........................................................................................................................................
5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w
formularzu oferty.
Deklaruję/deklarujemy ponadto:
Termin wykonania zamówienia – ................................................................................................

.................................. dnia ........................2017 roku

.................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy – osoby/osób upoważnionych)
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