..........................................

Zał. Nr 1 do SIWZ
znak sprawy : ZP 271. 3.2013

(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający :
Gmina Lipnik 27-540 Lipnik
27-540 Lipnik 20

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
dostawę samochodu osobowego 9 cio miejscowego

1. Oferujemy dostawę samochodu ………………..……………………...…….. (marka, model)
za cenę:
brutto..................... (słownie): .................................................................................................
2. Opis pojazdu – specyfikacja techniczna :
Lp.

Wymagane minimalne parametry
techniczne i uŜytkowe
samochód osobowy, fabrycznie nowy 9
osobowy (8+1) rok produkcji 2012 – 2013
homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio
osobowego
rozstaw osi min. 3300 mm.,
typ silnika – diesel, turbodoładowany, o
pojemności minimum nazwa handlowa 2,0 i
mocy min. 100 kM,
emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi
Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC

ZuŜycie energii w cyklu mieszanym :
maksymalnie 3,0 MJ/km *
Średnia emisja CO2 maksymalnie 210 g/km*
skrzynia biegów manualna, dźwignia zmiany
biegów w formie “joysticka
lakier metalizowany w kolorze szarym; kolor
lakieru wybierze Zamawiający z palety barw
Wykonawcy, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę.
napęd na koła przednie lub 4x4

hamulce tarczowe wentylowane z przodu,
tarczowe pełne z tyłu,

Oferowane parametry,
Potwierdzenie spełnienia
wymagań. Wypełnia Oferent

system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania
system zapobiegający utracie przyczepności kół
podczas przyśpieszania,
system zapobiegający poślizgowi kół
napędzanych podczas hamowania silnikiem
elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z
asystentem hamowania,
elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka
boczne z podwójnym lustrem
Lusterko wsteczne wewnętrzne
elektrycznie otwierane szyby boczne w
przedziale kierowcy,
centralny zamek sterowany pilotem. MoŜliwość
ryglowania zamków przez kierowcę od
wewnątrz
Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch
ciepłego powietrza na przednia szybę.
wspomaganie układu kierowniczego
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŜera (w
przedziale kierowcy),
kurtyny powietrzne w przestrzeni pasaŜerskiej
Klimatyzacja
dwustrefowa (przód,
ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu.

tył)

z

drzwi boczne przesuwane z prawej strony
tylne drzwi skrzydłowe z oknami otwierane na
boki z ogrzewaną szybą + wycieraczka
radiootwarzacz CD + minimum 2 głośniki,
pełne przeszklenie samochodu
szyby przyciemnione o wysokiej zdolności
filtrującej w przestrzeni pasaŜerskiej
tapicerowanie nadwozia przestrzeni pasaŜerskiej
w całości
tapicerowanie nadkoli
czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub
kamera cofania,
autoalarm fabryczny
immobiliser
minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni
pasaŜerskiej (I rząd siedzeń),
dwuosobowe siedzenie pasaŜera w przedziale
kierowcy,
I rząd siedzeń w przestrzeni pasaŜerskiej –
siedzenia w układzie 2+1 (dwuosobowe
siedzenie ze składanym oparciem,
jednososobowe siedzenie odchylane). Łatwy
demontaŜ siedzeń, lub 3 X1
II rząd siedzeń w przestrzeni pasaŜerskiej –
siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem

lub 3 x 1. Łatwy demontaŜ siedzeń/siedzenia
podłoga wyłoŜona wykładziną zmywalną –
antypoślizgową,
czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
kierowcy,
koła na felgach stalowych z oponami – średnica
zalecana przez producenta.
Koła wyposaŜone w kołpaki
dodatkowe opony zimowe + felgi stalowe - 4 szt.
hak holowniczy
sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych
światłach lub automatyczne wyłączenie świateł
przy wyciągnięciu kluczyków
gaśnica,
trójkąt ostrzegawczy
apteczka spełniająca normy DIN 13164
podnośnik
gwarancja minimum

-----------------------------------

2 lata na silnik bez limitu kilometrów
3 lata na lakier,
10 lat na perforację
Instrukcja obsługi w języku polskim

*
Prawą stronę tabeli naleŜy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku
wyŜszych (lepszych) wartości niŜ minimalne wykazane w tabeli (w kolumnie lewej), naleŜy
wpisać oferowane wartości techniczno-uŜytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca
w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niŜsze (gorsze) wartości
(parametry), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona gdyŜ jej treść nie odpowiada treści SIWZ
(art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).
Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Oferowane parametry.
Potwierdzenie spełniania wymagań. Wypełnia Oferent”, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy.
4. Zamówienie zrealizujemy w terminie ………..…… (nie później niŜ do ..........................).
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną
częścią i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń.
6. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, od daty upływu terminu
składania ofert.

7. Oświadczamy, Ŝe projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ został przez nas
zaakceptowany.
8. Oświadczamy, Ŝe zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale
podwykonawców, powierzając im wykonanie następujących części zamówienia *:
…………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….........
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oferta składa się z .................... kolejno ponumerowanych stron.

...............................................
miejscowość , data

............................................................
Podpis (podpisy) osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

