Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
............................................
miejscowość, data

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Koszalinie
75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39

..............................................................
nazwa i siedziba Wykonawcy
(może być pieczęć firmowa)

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na : dostawę samochodu osobowego przystosowanego do
przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B+E i B96 prawa jazdy.
Nr postępowania - oznaczenie zamawiającego: 001/PZP/PN/2019
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej
PZP, - tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

działając w imieniu i na rzecz
Nazwa Wykonawcy
........…………………………….………………………………………...............................

Siedziba Wykonawcy
………………………............………………………….……………..................................
Tel. .............................................................. faks ….........………………………………......

składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodną z SIWZ i wszystkimi
załącznikami:
1. Cena.
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wartość netto [PLN]

podatek VAT
%
[PLN]

cena brutto [PLN]

słownie brutto: ..........................................................................................................................
2. Udzielamy gwarancji na pojazd bez dodatkowej opłaty na okres ............ lat od daty zakupu
Sposób eksploatacji pojazdu (egzaminowanie) nie będzie miał wpływu na warunki gwarancji.

3. Spalanie w cyklu miejskim w/g homologacji pojazdu wynosi: ..................
(podać w l/100km)
4. Zużycie energii w/g homologacji pojazdu wynosi: ............................................
(podać w MJ/km)
5. Emisja dwutlenku węgla w/g homologacji pojazdu wynosi: ................................
(podać w g/km)
6. Emisja zanieczyszczeń, w tym: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w/g
homologacji pojazdu wynosi: ..............................
(podać w g/km)
7. Oferujemy serwis w autoryzowanej stacji obsługi bez dodatkowej opłaty znajdującej się w
adres i godz. pracy ...............................................................................
telefon/faks ...........................................................................................
osoba do kontaktów .............................................................................

8. Wykonawca dostarczy nowy pojazd w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.
Dokumenty związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu przez zamawiającego,
wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z fakturą.
9. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (wraz ze wszystkimi do niej załącznikami) i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
10. Oświadczam(my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oświadczam(my), że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do
prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia.
12. Oświadczam(my), że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z
obowiązującymi przepisami.
13. Jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT).
11. Oferta została złożona na ......... stronach kolejno ponumerowanych od nr........... do
nr............ .
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12. Podwykonawcą w wykonaniu przedmiotu zamówienia (jeżeli wykonawca przewiduje
podwykonawców) jest:
...............................................................................................................................
nazwa i adres podwykonawcy

...............................................................................................................................
zakres prac jakie wykona podwykonawca

13.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. Wymagania techniczno eksploatacyjne - załącznik nr 2;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu autoryzowanego przez producenta serwisu
pojazdów zaproponowanych w ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od
Koszalina) wraz z podaniem adresu punktu serwisowego - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 PZP - załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 PZP - załącznik nr 5.
6. Oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego pojazdu z warunkami SIWZ załącznik nr 6;
7. Deklarację Zgodności Producenta dla dodatkowego pedału STOP oraz tablicy „L”
8. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik nr 7;
9. Projekt umowy - załącznik nr 8;
9. Wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanego pojazdu;
10. Informacja w formie opisu (katalogi) wraz ze szczegółowymi parametrami
technicznymi i użytkowymi oferowanego pojazdu;
11. Szczegółowe warunki gwarancji proponowanego pojazdu;
12. Odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres przedmiotowy.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy;
13. Oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę wykonawcy - jeżeli informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę wykonawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. /tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 419)/, to należy to wyraźnie zastrzec w załączniku nr 9;

.................................................................
podpis wykonawcy lub pełnomocnika
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