Znak sprawy – FS.271.14.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………..…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
adres e- mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
fundusze@swieciechowa.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup

samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”

III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
IV. Dane Wykonawcy:

1. Nazwa: ............................................................................................................................................
2. Adres: .............................................................................................................................................
3. Osoby reprezentujące:
3.1. …………………………………………stanowisko ………………..………...……..….
3.2. ………………………………...………stanowisko ………..…………..……....……….
4. Konto bankowe wykonawcy: .........................................................................................................
5. Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON.....................................
6. Nr faxu: …………………… Nr tel.: ………..………... Adres e-mail: …………………...……
7. Adres strony internetowej na której są dostępne dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 12
w formie elektronicznej:
……………………………...........................................
8. Określenie wielkości przedsiębiorstwa: małe/ średnie/ duże.*
V. Oferta:
Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup samochodu
osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”, znak sprawy FS.271.14.2020 o parametrach
zgodnych z opisanymi w rozdziale 3 SIWZ:
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Oferowane warunki:
Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, to jest oferuję sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego samochodu:
- marka…………….
- producent/model …………………..
- rok produkcji …………………..
Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do oferty (Specyfikacja techniczna dla zamówienia na „Zakup
samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”).

1. Cena netto oferty w PLN

Stawka
VAT w %

……………………………zł
Słownie:………………........

Cena brutto oferty w PLN
(zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku)

Kwota podatku VAT

…………………………..zł …..……………………………..zł
……….%

Słownie:…………………... Słownie:…………………………

……………………………..

…………………………..... …………………………………..

……………………………..

………………………..…..

2. Oferowana długość okresu
gwarancji mechanicznej

3. Termin płatności

4. Okres rękojmi

…………………………………..

Zobowiązuję/my się do udzielenia ................ miesięcznej gwarancji
mechanicznej
przelew do 21*/26*/30* dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT
(wykonawca dokonuje wyboru ilości dni, jeżeli wykonawca nie dokona
wyboru ilości dnia przyjmuje się , że wskazał „21” dni)

Zobowiązuję/my się do udzielenia ................ miesięcznej rękojmi za wady
(rozszerzenie rękojmi – minimalny okres rękojmi 2 lata)
Niewpisanie żadnej liczby oznacza, że obowiązuje rękojmia ustawowa 2
lata.

5. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

6. Termin wykonania
zamówienia

do 120 dni od dnia podpisania umowy

VI. Oświadczenia:
1.

Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorze
umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam/y, że niniejszą ofertę przygotowałem/liśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.
Oświadczam/y, że znane są mi/nam warunki prowadzenia robót oraz że posiadam/y wszystkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty.
Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………...………………………….
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa firmy podwykonawcy)

Załączniki do niniejszej oferty :
1. Specyfikacja techniczna dla zamówienia na "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
Święciechowa”
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………….

........................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)
……………………………..,dnia………………………..2020 r.

* - niepotrzebne skreślić
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Zał. nr 1 do oferty
Specyfikacja techniczna dla zamówienia na
„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”

I. Wymagania techniczne

Lp.

2

1
1

rok produkcji*

3

rozstaw osi – 3050 mm- 3450 mm*

4

dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3 500 kg*

5.1
5.2
5.3
6
7

3

marka, typ*

2

5

Oświadczam, że złożona
oferta spełnia
oczekiwania
Zamawiającego zgodnie
z wymaganiami - proszę
wpisać faktyczny
parametr * lub
TAK/NIE (wypełnia
Wykonawca)

wymiary:
długość pojazdu 5100 mm – 5400 mm*
szerokość bez lusterek 1900 mm- 2010 mm*
wysokość pojazdu 1890 mm- 2010 mm*
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
system oświetlenia LED

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

10

światła tylne i światła hamowania w technologii LED
oświetlenie wnętrza, lampki oświetlające wyjścia, oświetlenie przy
podłodze
blokada drzwi przesuwnych

11

zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz

TAK / NIE

12

okna stale w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych lewe i prawe

TAK / NIE

13

okna stałe, z tyłu po prawej i lewej stronie

TAK / NIE

14

przyciemnione szyby z tyłu, w kolorze czarnym

TAK / NIE

15

elektryczne szyby przednie

TAK / NIE

16

ilość drzwi: 4 (drzwi przesuwne w prawej strony)*
tylne drzwi dwuskrzydłowe (lub klapa bagażnika otwierana do góry),
przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką
zderzaki i listwy ochronne lakierowane w kolorze nadwozia

TAK / NIE

8
9

17
18

TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

21

kolor srebrny metalik, grafitowy lub czarny*
pojazd z kierownicą po lewej stronie przeznaczony do ruchu
prawostronnego
opony bez wyboru producenta, ogumienie min. R16

22

obręcze kół ze stopów metali lekkich

TAK / NIE

23

opony letnie

TAK / NIE

24

koło zapasowe

TAK / NIE

25

zestaw opon zimowych

TAK / NIE

19
20

TAK / NIE
TAK / NIE
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26
27
28

rodzaj paliwa – Diesel
silnik spełniający normy dotyczące emisji spalin min. EURO 6d-Tempt,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub zaświadczeniami*
liczba cylindrów – 4
3

TAK / NIE

TAK / NIE

3

29

pojemność silnika: od 1900 cm do 2500 cm o mocy min. 170 KM*

30

zbiornik paliwa min. 70 litrów*

31

co najmniej 6 biegowa, automatyczna skrzynia biegów

TAK / NIE

32

układ kierowniczy ze wspomaganiem

TAK / NIE

33

TAK / NIE

40

ilość miejsc siedzących: 9 (łącznie z miejscem dla kierowcy)
wnętrze pojazdu utrzymane w jednolitym kolorze np. jasno szarym,
tapicerka z tkaniny w kolorze szarym, grafitowym*
fotel przedni kierowcy podgrzewany z regulacją podparcia lędźwiowego
oraz z regulacją wysokości siedzenia
pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe bezwładnościowe (na wszystkich
siedzeniach),
sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
komfortowa kanapa 3 osobowa w 2 rzędzie, uchylny fotel lub trzy
indywidualne fotele, składane i wyjmowane;
komfortowa kanapa 3 osobowa w 3 rzędzie lub trzy indywidualne fotele,
składane i wyjmowane
system prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania

41

poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

TAK / NIE

42

komputer pokładowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej

TAK / NIE

43

zamykany schowek w desce rozdzielczej

TAK / NIE

44

czujniki parkowania przednie i tylne z kamerą cofania

TAK / NIE

45

uchwyty do mocowania ładunku

TAK / NIE

46

wskaźnik ciśnienia w oponach

TAK / NIE

47

tapicerowana podsufitka

TAK / NIE

48

kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą

TAK / NIE

49

TAK / NIE

51

dwustrefowa klimatyzacja
radioodbiornik z funkcją
komórkowego
głośniki dwudrożne z przodu

52

bateria rozruchowa

TAK / NIE

53

akumulator i alternator

TAK / NIE

54

gniazda elektryczne

TAK / NIE

55

kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

TAK / NIE

56

TAK / NIE

58

asystent bocznego wiatru
systemy kontroli trakcji: minimum ABS i ESP (układ stabilizacji toru
jazdy), wspomaganie ruszania pod górę
czujnik deszczu

59

automatyczny układ włączania świateł

TAK / NIE

60

oryginalny autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza

TAK / NIE

34
35
36
37
38
39

50

57

zestawu

głośnomówiącego

telefonu

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE
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61

zdalnie sterowany zamek centralny

TAK / NIE

62

dwa komplety oryginalnych kluczyków

TAK / NIE

63

immobiliser

TAK / NIE

64

tempomat

TAK / NIE

II. Wymagania techniczne – środowiskowe:
1

zużycie energii: maksymalnie 3,25 MJ/km*

2

Emisja dwutlenku węgla (CO2): maksymalnie 250 g/km*
Emisja zanieczyszczeń: węglowodorów (HC), tlenków azotu (NO): cząsteczek
stałych (PM): zgodnie z normą spalin dla silników diesel – zgodnie z normą
obowiązującą na moment odbioru samochodu przez Zamawiającego (min.
EURO 6d-Tempt)*
Powyższe wymagania muszą być zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych
rodzajów zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 96 poz. 559 , 2011 r.)

3

4

III. Gwarancja oraz pozostałe wymagania dotyczące samochodu wskazanego w pkt I
1

Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy*

2

Gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy*

3

Odległość do serwisu stacjonarnego max. 30 km*
Samochód dopuszczony do rejestracji

4

TAK / NIE

5

Czas usunięcia zgłaszanej usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
licząc od momentu zgłoszenia*

6

Dostawa samochodu na koszt i ryzyko Wykonawcy

TAK / NIE

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 wpisując faktyczny parametr dla wymagań określonych max, min, lub skreśla
wyraz NIE .
UWAGA
Wpisanie słów TAK / NIE w kolumnie w zakresie wymagań określonych przez zamawiającego oznaczonych gwiazdką
tj.: min; max; lub „parametr wyboru” będzie traktowane jako złożenie oferty niezgodnej z SIWZ to jest, iż treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako oferta niezgodna z SIWZ będzie
potraktowana oferta, jeżeli w załączniku zamiast skreślenia wyrazu NIE zostanie skreślony wyraz TAK.

IV. Wymagania dodatkowe:
Dostarczony samochód musi posiadać:
1) wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu.
2) Wraz z pojazdem należy dostarczyć:
a) książkę serwisową (dopuszczana jest forma elektroniczna);
b) książkę gwarancyjną oraz dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego;
c) instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji;
d) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
e) wszystkie ww. dokumenty w języku polskim.
W dniu odbioru samochodu sporządzony zostanie protokół odbioru.

……………………………
data

…………………………………
podpis

