
……………………………………     …………………dnia……………..2020r. 

pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Do: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,     
85-844 Bydgoszcz, 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zapytanie ofertowe, pn.:  
„Dostawa nowego samochodu osobowego dla potrzeb ZDMiKP w Bydgoszczy”  
CPV: 34110000-1 
 

Ja/my niżej podpisany/ni : 

___________________________________________________________________________ 
 

działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________________________*) 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

REGON: _________________________*)                                      NIP: _________________________*) 
 
*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y) 

 

1. Deklaruję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym z załącznikami, w tym we wzorze Umowy  

1) za cenę brutto :_________________________ PLN,  

(słownie brutto:_________________________________________________________), 

Podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota ______________________________ PLN,  

(słownie kwota:_________________________________________________________), 

Cena netto :________________________ PLN,  

(słownie netto: _________________________________________________________), 
 

2) oferujemy samochód osobowy o następujących parametrach techniczno-eksploatacyjnych 
pojazdu oraz o następującym wyposażeniu: 

 

Marka (nazwa handlowa producenta): ____________________ Model:________________________            
 
Typ: __________________________________   Nr VIN   ___________________________________      
 

 



 

L.p. 

Parametry 
techniczno-

eksploatacyjne 
samochodu 

Parametry 
Wymagane 

Parametry Oferowane 

1 Rok produkcji: od 2019 …….…... 
podać 

2 
Liczba miejsc 
siedzących  

(w tym kierowcy) 
 min.4 miejsca  

 
……………… miejsc 

podać 

3 nadwozie kryte 
sedan, hatchback, 

kombi 
…….…... 

podać 

4 Lakier jednolity biały, srebrny, 
szary 

…….…... 
podać 

5 Zderzaki w kolorze nadwozia 
Tak / Nie* 

 

6 Silnik benzyna 
 

Tak / Nie* 
 

7 
Pojemność skokowa 

silnika: 
min.     800 cm3 
maks. 1600 cm3 

 
………….. cm3 

podać 

8 
Moc silnika: 

 
min. 65 KM   

 
…………….KM 

podać 

9 
Układ 

przeciwdziałający 
blokowaniu kół 

(np. ABS lub 
równoważny) 

 

…………………... 
podać 

10 Liczba drzwi: min. 2 drzwi 
 

…….. drzwi 
podać 

11 Zamek drzwi: 

centralny, zdalnie 
sterowany 

pilotem/z kluczyka 
 

…………………... 
podać 

12 
Poduszki 

bezpieczeństwa 
 

min. czołowe dla 
kierowcy    

 i pasażera 

 
…………………... 

podać 

13 
Szyby boczne 

przednie: 

sterowane 
elektrycznie 

 
Tak / Nie* 

14 Lusterka zewnętrzne  
sterowane 

elektrycznie 
 

Tak / Nie* 

15 
Klimatyzacja kabiny 

pasażerskiej: 
min. manualna 

 
………………... 

podać 

16 Instalacja radiowa: 
radioodtwarzacz   z 

głośnikami 
Tak / Nie* 



17 Zabezpieczenie: min.  imobilizer  Tak / Nie* 

18 Kolumna kierownicy: 
regulowana 

minimum w dwóch 
płaszczyznach 

 
………………... 

podać 

19 Skrzynia biegów  manualna …….…... 
podać 

20 
Oświetlenie 
zewnętrzne: 

zgodne  
z przepisami ruchu 

drogowego, 
dodatkowo światła 
do jazdy dziennej 

(LED) 

Tak / Nie* 

21 Układ kierowniczy  ze wspomaganiem Tak / Nie* 

22 Obręcze kół (felgi): 
Alu lub stalowe + 
kołpaki min. 14” 

 
…………………... 

podać 

23 
Dodatkowy zestaw 

nowych opon 
zimowych 

obowiązkowy 

            
           Tak / Nie* 

 

24 
Koło zapasowe 

pełnowymiarowe 

 rozmiar zgodny z 
zamontowanymi w 
pojeździe kołami 

            Tak / Nie* 
 

25 Kluczyki zapłonu minimum dwa 
…………………... 

podać 

26 

Pojazd fabrycznie 

przystosowany do 

ruchu prawostronnego, 

 

Kierownica po 
lewej stronie  

            Tak / Nie* 
 

27 
Wyposażenie 
dodatkowe: 

- apteczka z 
pełnym 

wyposażeniem, 
- gaśnica 

proszkowa 2 kg z 
świadectwem 

CNBOP, 
- trójkąt 

ostrzegawczy w 
opakowaniu 
ochronnym, 

- zestaw narzędzi: 
klucz do kół, 

lewarek  
 

Tak / Nie* 



 Wymagane dokumenty od producenta w języku polskim 

28 Karta pojazdu Wymagane Tak / Nie* 

29 

Instrukcja obsługi i 
konserwacji, książka 

przeglądów 
serwisowych, książka 
gwarancyjna z opisem 
warunków gwarancji w 

języku polskim 

wymagane Tak / Nie* 

 Warunki dodatkowe 

30 

Pojazd dopuszczony 
do poruszania się po 
drogach publicznych, 

zgodnie z 
obowiązującymi 

przepisami ustawy 
Prawo o Ruchu 

Drogowym 

wymagane Tak / Nie* 

31 

Serwis gwarancyjny 
wykonywany przez  

Autoryzowaną Stację 
Obsługi (ASO)  

zlokalizowaną 
maksymalnie do 50 

km od granicy 
administracyjnej 

Miasta Bydgoszcz 

Tak / Nie* 

32 
Adres serwisu 

gwarancyjnego (ASO) 
wymagany 

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

Podać 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane 

przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez 

Zamawiającego. 

 

 

3) Oświadczam/y, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający, 

4) Oświadczam/y, że oferowany pojazd nie uległ wypadkowi komunikacyjnemu, ani 
innemu wypadkowi i nie były naprawiany z innych przyczyn, 

5) Oświadczam/y, że powierzam/y wykonanie części zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie* 
*) Niepotrzebne skreślić 

nazwa podwykonawcy (o ile jest znana):___________________________________________ 

powierzony zakres zamówienia:_________________________________________________ 
wskazać podmiot (nazwę, adres, NIP, Regon nr KRS- o ile dotyczy) oraz określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu) – powielić dla każdego wskazywanego podwykonawcy lub zakresu. 



6) Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia będzie dostarczony w terminie do ……………….. 
dni od daty podpisania umowy (nie wpisanie terminu dostawy lub zaoferowanie terminu 
dostawy dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty).   

7) Oświadczam/y, iż udzielam/y: 

- ………………… miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot zamówienia, bez 
limitu kilometrów, 

- ………………… miesięcznej gwarancji producenta na powlokę lakierniczą, 

- ………………………. miesięcznej gwarancji producenta na perforację blach nadwozia. 
 

2. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który 
Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, tj.: 

1)  bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej    
https://ems.ms.gov.pl/krs/;* 

2)  bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie 
internetowej 
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;* 

3)  _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres 
internetowy innej bazy danych/* 

*-niewłaściwe  skreślić 

3.  Oświadczam/y, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 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. 

 

4. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Oświadczam/y, że jesteśmy / nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi  

w załączonym do zaproszenia wzorze i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych  

we wzorze umowy.  

7. Adres Wykonawcy do korespondencji: 

na adres : _________________________________________________________________ 

Nr faxu : _____________________________________ 

e-mail : _____________________________________ 

https://ems.ms.gov.pl/krs/;*
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*


  8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : __________________________ 

osiągalną pod Nr tel.: ________________, faxu: _____________, e-mail: ______________,  

w godz.: od _______ do _______ 

 
 
 
 
 
Data ______________________ 

 
 

………………………………………………………………. 
(podpis wykonawcy) 


