
Zal4cznikm2 do SIWIZ

( Nazwa Wykonawcy

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Osoba Reprezentuj4ca:

Numer NIP:
Numer REGON:

(miejscowoSi, data)

Wojew ridzki lnspektor:rt
Ochrorry lloSlin i Nasiennictwa

FORMULARZ OFERTOWY

....1 ...,...;....
'..i....

bryce TAK albo NIE *

ograntczonym ff WDA.272.4.2018 rLa dostawg

trzech samochorl6w kqmbivan oferujemy rvykonanie podmiotu zam6wieniaza nastqpuj4c4

ry czaltow 4 ceng brutto :

]JEZiPICZENSTWO (B)

Numel samochodu Marka i model

Nirmer 1

Numer 2

Numer 3

. CENA (C
l{umer samochodu Certa iednostkowa brutJo w zlotych

N rmer 1

N tmer 2
N rmer 3

sac w ru

C:zujniki parkorvania yt (B1)
SarnocDh6d ff 1

Sarnodh6d nr 2

SarnoQh6d nr 3

P<>jazd wyposairony w
Blr.retooth (B2)

zestaw gloSnorn6witlcy
Sarno0h6d rn I
Sarnooh6d rn 2
Sarnotih6d nr 3

Brak -uzupelnienia rubryki
wytrlosazenia

nie uznany prze zamawiajEcego za ni$zaoferowanie danego elementu



U

I,OKI LAKIERNTI:ZE.

ilil;';;;;;i;;;;;;;
Wykonawpy lub Pelnomocnika

wc;ze Sn i ej szej d at1, r ealiz|'cji zam 6r,vien i a.

Os'wiad,czamy, Ze:

1) Wycena przedrni{tu zam6wienia uw:zglq:dnia wszystlde fr.rrymagania stawiane prz:ez

owy danej ,rzgSci zam6wjenia.
udzi elenie zam6wienia publicznego uprawn ione

3) Zapoznali:imy :;iE z dokumentem SiIWZ i nie
4) UzyskaliSmy wszplkie informacje niezbr;dne
5) .leste6my z:wi4zar\i ofert4 przez 30 dni lioz4c

rzystniejsNej podpiszerny umowg z
wzorze uinowy stanowi4cym zal.4cznik do

rozumierliu art.105 i art.106 usta-wy z dniar

darczej (Dz.U. 22015 r. poz.594, zpoLn.z:,m)

PT]RFORACJI, NADWOZIA
Okresy gwarancji Nr samochodu Wymagany

okres
gwarancji

Ofero,wany pyzez
WykonawcA

okres gwarancji

I 2
,)
J. 4

Podstawowy, v4ymagr
Zamawiaj4cego okres
rra silnik i pod;zespol1

rny przez
gwarancji

Sarnor;h6d nr 1 24 mres 4Ce

Sarnor:h6d nr 2 24 mies ace
Sarnoch6d nr 3 24 mtesiace

Podstawowy, \ ryma.g'(
Zamawiq4cego okres
rLa powloki lakiernicz

Lny przez
gwarancji

Sarnor;h6d nr 1 24 miesiecy
Samoch6d nr 2 24 miesiecy
Samor:h6d nr 3 24 miesiace

I'odstawowy, wymag
Zamawraj4cego okres
na perloracje podwozi

any przez
gwarancji
a

Sarnor:h6d nr 1 i0 miesiecv
Sarnor:h6d nr 2 i0 miesiecv
Samooh6d nr 3 60 miesiecv

llyaga:
Niewypelnienie pola w I

gwarancill.

4. WczeSnieiszv term

. 4 uznane zostanie przez zamawiaj 4ilego j ako niezaoferowanie dodatllowej

realizacji przedmiotu zamriwietria
Numer samochodu Z am 6w leniie zr e alizow an

do 30.1tr.20118r.
e Wcze5niejsza data

realizacii zam6wienia
2 3

Sarnoch6d nr 1

Samoch6d nr 2
Simoch6d nr 3

IJwega
Niewypetrnienie pola w l. 3 uznane zostzLnie p'tzez zamawiaj 4c1ego j ako niezaoferowaniie

TAK/NIE ( niepQtrzebne skreSlii).


