Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
.........................................................
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
(Nr sprawy 200/2017/BDG)

I.

Dane wykonawcy

1. Pełna nazwa: ..............................................................................................................
2. Adres:

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

województwo ........................................... powiat ......................................................
3. Internet: http// .................................. pl,

e-mail .........................@..........................

4. Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ............................... Nr faxu ...................................
5. NIP __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __
6. REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Wykonawcy (imię, nazwisko, tel., fax, e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………
II. Przedmiot oferty

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie na zakup wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r.,
dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym
prawem,
spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu, oferujemy samochód osobowy
……………………………………………………...……………………….
(należy podać: markę, model, kolor i wersję wyposażenia)
III. Informacje dotyczące kryterium podlegającym ocenie oferty – cena za realizację
zamówienia

cenę netto ……………….. zł;
cenę brutto ………… ……. zł,
słownie złotych …………………………………………………………………. zł,
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

Wykonawca udziela gwarancji na:
a)
dostarczony samochód (min. 2 lata) - ……………… (podać w latach)
b)
perforację elementów nadwozia (min. 8 lat) - ……… (podać w latach)
c)
powłokę lakierniczą (min. 3 lata) - ……… (podać w latach)
Oświadczam/ oświadczamy, że:
1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy
do niego zastrzeżeń.
2. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami dotyczącymi
realizacji zamówienia i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
3. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnoszę/nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
4. Oświadczam/oświadczamy, że podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty
wykonania zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (sposób dostawy
zostanie ustalony z Zamawiającym) oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
5. Oferuję wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich;
za ewentualne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotu zamówienia (umowy)
odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Przez wadę fizyczną należy rozumieć w szczególności jakąkolwiek niezgodność
samochodu osobowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i formularzu ofertowym.
7. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie samochód osobowy
wcześniej nieużytkowany, niepochodzący z odzysku, niepochodzący z projektów
realizowanych u innych klientów oraz niepochodzący z ekspozycji w punktach sprzedaży
samochodów.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego samochodu osobowego,
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem samochodu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw
autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
9. Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce
przepisy prawne dla samochodów osobowych, poruszających się po drogach publicznych,
oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla
samochodów osobowych.
10. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
a) okres gwarancji będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru samochodu bez
zastrzeżeń podpisanego przez obie strony,
b) samochód musi być objęty gwarancją producenta; Wykonawca najpóźniej w dniu
podpisania protokołu odbioru zobowiązany będzie dostarczyć kartę gwarancyjną
wystawioną przez producenta samochodu.
11. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie całego
kraju. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz stacji serwisowych
zawierający: miejscowość, województwo, nazwę i adres stacji serwisowej, w której mogą

być świadczone usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnych (przeglądy i naprawy)
dla samochodu zaoferowanego w ofercie, dane kontaktowe, w tym: numer telefonu, numer
faksu i adres e-mail.
12. Oświadczam, że prowadzą działalność polegającą na oferowaniu fabrycznie nowych
samochodów osobowych, jako autoryzowany dealer oferowanej marki samochodu.
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy

W załączeniu przedkładam:
1. Wypełniony (poprzez określenie oferowanych parametrów) Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
2. Potwierdzoną zgodnie z oryginałem kopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu
pojazdu lub świadectwo zgodności WE pojazdu.
3. Wykaz stacji serwisowych.

…………………………………….
miejscowość i data

…………………………………….
podpis, pieczątka osoby/osób,

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

