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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Nazwa wykonawcy / wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 
……………………………………………….………….……………………………………………….. 
……….........…………................……………………………………………...………………………… 
…………………………………………………………………………………………............................ 
Adres: .........…………................………………………………………………………….……………. 
REGON: .........…………................…….…………… NIP: .........…………................……………… 
Nr telefonu: .........…………................………………………………………………………………… 
Nr faksu lub adres e-mail na który należy przesyłać korespondencję: …………..………….. 

       
 
       Do Wojewódzkiego Inspektoratu  
       Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
       w Warszawie 
       ul. Żółkiewskiego 17  
       05-075 Warszawa – Wesoła  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczonym w związku z prowadzonym przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonym WDA.272.2.2015 na 
„Dostawę samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  
Nasiennictwa w Warszawie” - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Wyszczególnienie Ilość 

pojazdów 
Cena brutto pojazdu 

w zł 
Łączna cena brutto pojazdów 

w zł (kol. B x C) 
A B C D 

 
Samochód osobowy 
 

 
5 

 
…………………… zł. 

 
………………………………zł.  

 
Łączna cena brutto pojazdów (słownie: ................................………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...) 
 
 
wynikającą z załącznika do formularza oferty -wymagania, które powinny spełniać oferowane pojazdy. 
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Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), 

2) zaoferowana cena oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego w szczególności określone w 
załączniku do formularza oferty - wymagania, które powinny spełniać oferowane pojazdy; 

3) po zapoznaniu się ze SIWZ akceptujemy jej postanowienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 
konieczne do przygotowania oferty; 

4) zamówienie wykonamy w terminie określonym w SIWZ; 

5) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

6)  w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

7) podwykonawcom nie zamierzamy / zamierzamy* zlecić realizację części zamówienia 
obejmującą: 

Zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy Wartość kwotowa lub procentowa zakresu 
zamówienia powierzonego podwykonawcy 

  

* niepotrzebne skreślić 

Wszystkie strony naszej oferty, z wszystkimi załącznikami są parafowane i ponumerowane a cała oferta 
składa się z ......... stron. 

 

Wykonawca wyznacza osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia ………………………………...………………….…(imię i nazwisko) tel. 
…………………..…………… 

 

Do niniejszej oferty załączamy: 

1) wypełniony załącznik do formularza oferty - wymagania, które powinny spełniać oferowane pojazdy; 

2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
…………………….      ………………………………………  
  (data)       (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
         przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik do Formularza oferty 

WYMAGANIA, KTÓRE POWINNY SPEŁNIA Ć OFEROWANE 
POJAZDY 

(UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę załącznik staje się załącznikiem do formularza 
oferty  

 

SAMOCHÓD OSOBOWY (5 sztuk) 
 
 

Marka………………… Model……………………… Wersja………………. 
l.p. Szczegółowy opis pojazdu Parametry oferowanego pojazdu 
A B C 

 
Wymagane warunki techniczne 

 
1 Rok produkcji 2014/2015 ……………………. 

2 Fabrycznie nowy TAK/NIE* 

3 Typ nadwozia: kombi Typ nadwozia.................................................... 
4 Ilość drzwi: 5 Ilość drzwi:..................................................... 

5 Miejsc siedzących 5 TAK/NIE* 
6 Długość całkowita pojazdu minimum 4 

100 mm 
TAK/NIE* 

7 Pojemność bagażnika minimum 500 l Pojemność bagażnika …………… litrów 
8 Silnik benzynowy o mocy od 90 KM do 

110 KM 
Silnik……………………………… o mocy 
…………………………… KM 

9 Pojemność silnika w przedziale 1100-
1400 cm3 

Pojemność silnika ……………………… cm3 

10 Zużycie paliwa litrach na kilometr w 
cyklu łączonym (wartość uśredniona) 

Zużycie paliwa …………………….. 
 (w litrach/100km) 

11 Wielkość emisji CO2 (dwutlenek węgla) 
w gramach na kilometr w cyklu łączonym 
(wartość uśredniona) 

Wielkość emisji CO2 ………. (w gramach/km) 
 

12 Łączna wielkość emisji NOx (tlenków 
azotu), HC (węglowodorów 
niemetanowych), PM (cząstek stałych) w 
miligramach na kilometr 

Łączna wielkość emisji NOx, HC 
(niemetanowych), PM …………………..                   
(w miligramach/km) 

13 Napędzane koła przednie  TAK/NIE* 
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14 Skrzynia biegów manualna TAK/NIE* 

15 Kolor lakieru: metaliczny oprócz białego, 
czarnego i czerwonego 

TAK/NE* 

 
Wymagane wyposażenie 

 
14 System ABS TAK/NIE* 
15 System wspomagania 

gwałtownego/awaryjnego hamowania 
TAK/NIE* 

16 Układ kierowniczy ze wspomaganiem TAK/NIE* 
17 Poduszki powietrzne minimum dla 

kierowcy i pasażera 
TAK/NIE* 

18 Elektryczne sterowanie minimum szyb 
drzwi przednich 

TAK/NIE* 

19 Centralny zamek z autoalarmem ze 
zdalnym sterowaniem zamka centralnego 

TAK/NIE* 

20 Klimatyzacja  TAK/NIE* 
21 Wyłącznik dopływu powietrza z zewnątrz 

(wewnętrzna cyrkulacja) 
TAK/NIE* 

22 Dwa komplety opon uwzględniające jazdę 
w lecie i zimie 

TAK/NIE* 

 
Inne wymagane warunki 

 
23 Minimum 2-letnia gwarancja na 

podzespoły mechaniczne bez limitu 
kilometrów 

……… -  letnia gwarancja na podzespoły 
mechaniczne bez limitu kilometrów 
 

24 Minimum 2-letnia gwarancja na powłokę 
lakierniczą 

……… - letnia gwarancja na powłokę 
lakierniczą 

25 Minimum 10-letnia gwarancja na 
perforację nadwozia 

……… - letnia gwarancja na perforację 
nadwozia 

26 Usługa Assistance na okres conajmniej 
trwania gwarancji na podzespoły 
mechaniczne  

……… - letnia usługa Assistance 

 
 


