
1

Zał�cznik nr 1 do SIWZ

..................................                                                                               ......................................
( Piecz�� wykonawcy)                                                                                                                  ( data )

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa ( firma ) Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
Ul...................................................................................................................................................
Kod______-______  miejscowo�� ...............................................................................................
Powiat ............................................... województwo       .............................................................
Telefon ......................................... fax.     ....................................................................................

NIP ................................................ REGON       .........................................................................

Strona WWW:..................................................... e-mail      .........................................................

1. Składaj�c ofert� na Dostaw� fabrycznie nowego samochodu osobowego z silnikiem
benzynowym dla  Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zobowi�zuj� si�
do:

1) wykonania przedmiotu zamówienia, tj dostarczenia fabrycznie nowego samochodu
      osobowego z silnikiem benzynowym marki .........................................................................
      o parametrach wskazanych w pkt.3.1 specyfikacji za cen� ( brutto ):   .............................zł

( słownie:     ........................................................................................................................zł)
w tym ...............................% podatku VAT.

 2)  Wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2.  Warunki płatno�ci: zgodnie ze wzorem umowy stanowi�cym zał�cznik nr 3 do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. O�wiadczam, �e zapoznałem si� z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia i przyjmuj� je bez zastrze�e�.
4. O�wiadczam, �e jestem zwi�zany zło�on� ofert� przez 30 dni od upływu terminu

składania ofert.
5. O�wiadczam, �e w przypadku wybrania mojej  oferty zobowi�zuj� si� do podpisania

umowy na warunkach przedstawionych w zło�onej ofercie i zawartych w doł�czonym do
specyfikacji wzorze umowy ( zał�cznik nr 3 ).

6. O�wiadczam ,�e posiadam autoryzacj� producenta oferowanej marki samochodu.
7. O�wiadczam, �e posiadam autoryzowan� stacj� serwisow�, oddalon� od siedziby

Miejskiego O�rodka Sortu i Rekreacji w Bukownie o nie wi�cej ni� 30 km. w
................................................................
/ poda� miejscowo��/

8. Oferta zawiera ...................................................... zapisanych i ponumerowanych stron.

...............................................................................................
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Data i podpis osób /y upowa�nionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zał�cznik nr 1 A do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
( wypełnia wykonawca )

L.p. Wyszczególnienie J.m. Opis
1. Rok modelowy -
2. Rodzaj silnika -
3. Rodzaj zasilania -
4. Silnik musi spełnia� norm� emisji substancji

szkodliwych EURO 4 lub pó�niejsz�
-

5. Pojemno�� skokowa silnika dm3/cm3

6. Moc KM
7. Pr�dko�� maksymalna km /h
8. Skrzynia biegów -
9. Zu�ycie paliwa wg. EU 99 w cyklu mieszanym dm3

10. ABS -
11. Poduszki powietrzne czołowe -
12. Blokada  przeciw uruchomieniowa

(immobiliser
-

13. Pojemno�� zbiornika paliwa dm3

14. Ga�nica samochodowa 1 kg -
15. Wymagany okres gwarancji - na elementy mechaniczne-

na lakier-
na perforacje nadwozia-

16. Tylna kanapa składana i dzielona   1/3- 2/3 -
17. Drzwi tylne podwójne -
18. Prawe drzwi boczne odsuwane przeszklone -
19. Ładowno�� kg
20. Obj�to�� przestrzeni ładunkowej przy zło�onej

kanapie
m3

21. Ilo�� miejsc -

........................................................................................
Data i podpis osób / y upowa�nionej do reprezentowania Wykonawcy


