II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu:

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

Numer faksu:

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

Numer REGON:

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

Numer NIP:

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

nr rachunku bankowego:

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

Ja niżej podpisany .......................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ..............................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym
w zapytaniu cenowym za kwotę:
cenę netto ........................................... zł (słownie złotych .........................................................
................................................................................................................................................................................ )

podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych .........................................................
............................................................................................................................................................................... )

cenę brutto ......................................... zł (słownie złotych ..........................................................
............................................................................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie

obejmuje

wszystkie

koszty

realizacji

zamówienia,

z

uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
Wynagrodzenie stanowić będzie sumę następujących kwot:
a) sumę opłaty wstępnej oraz rat leasingowych równych za okres 24 miesięcy,
b) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu w okresie leasingu,
c) kwotę stanowiącą wartość wykupu samochodu,
d) sumę pozostałych opłat i kosztów związanych w szczególności z przygotowaniem pojazdu,
z wydaniem karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia
obliczoną jako sumę: wpłaty początkowej (20% wartości samochodu netto), wartości równych 24
rat (obejmujących inne koszty i opłaty samochodu w tym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC,
AC – pełne z ryzykiem kradzieży, NW i Assistance 24h) oraz wartości wykupu przedmiotu
leasingu stanowiącą do 5,0% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do

niego zastrzeżeń i uwag.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .........................................
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
........................................................
........................................................
........................................................

................................................
(pieczątka Wykonawcy)

................................................
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1
Opis oferowanego samochodu osobowego

Marka

samochodu:........................................................................(proszę

podać

nazwę

marki samochodu)
Nazwa modelu samochodu:..............................................................(proszę podać nazwę
modelu samochodu)

Wymagane warunki techniczne:
Lp.

Warunki techniczne

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać konkretne
właściwości pojazdu)

1

rok produkcji

fabrycznie nowy,
pochodzący z bieżącej
produkcji 2014 roku

2

nadwozie

2 drzwiowy dostawczy

3

liczba miejsc

3

4

homologacja

ciężarowy, 3 osobowy

5

kolor nadwozia

lakier biały

6

rozstaw osi

min. 3400 mm

7

długość całkowita

min. 5900 mm

8

szerokość całkowita z

min. 2650 mm

lusterkami
szerokość całkowita

min. 2000 mm

9

wysokość całkowita

min. 2100 mm

10

długość przestrzeni

min. 3200 mm

ładunkowej
11

wysokość przestrzeni

min. 2000 mm

ładunkowej
12

dopuszczalna masa

max. 3499 kg

całkowita
13

maksymalna ładowność

min. 1800 kg

14

przestrzeń ładunkowa

zabudowana skrzyniowoplandekowo

15

silnik

diesel

16

pojemność skokowa

od 2000 cm3 do 2500 cm3

17

moc silnika

min. 120 KM

18

norma emisji spalin

Euro 5

Wymagane minimalne wyposażenie:
Wyposażenie

Lp.

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać TAK/NIE)

1

półka pod sufitem

wymagane

2

poduszka powietrzna kierowcy

wymagane

3

wspomaganie i regulacja kierownicy

wymagane

4

dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów

wymagane

z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
5

ABS z rozdzielaczem siły hamowania

wymagane

6

szyby przednie elektryczne

wymagane

7

centralny zamek

wymagane

10

chlapacze przednie

wymagane

11

ESP

wymagane

12

lusterka boczne o polu widzenia min.

wymagane

2,20 m
13

dolna osłona silnika

wymagane

14

napędzane koła przednie

wymagane

15

radio wraz z głośnikami

wymagane

Wymagania dotyczące zabudowy przestrzeni ładunkowej:
Lp.

Wyposażenie

Pojazd

Podać dla oferowanego
pojazdu (wpisać TAK/NIE)

1

rama z profili aluminiowych

wymagane

2

burty aluminiowe min. wysokość 400

wymagane

mm z zamkami aluminiowymi
pionowymi, dzielone

3

podłoga ze sklejki antypoślizgowej

wymagane

o grubości min. 12 mm
4

oświetlenie gabarytowe zgodnie

wymagane

z obowiązującymi przepisami
5

błotniki z tworzywa sztucznego

wymagane

6

stelaż pod plandekę aluminiowy – rury

wymagane

aluminiowe min. 35 mm
7

deski odbojowe stelaża na bocznych

wymagane

ścianach aluminiowe – min. 3 rzędy
8

plandeka w kolorze niebieskim

wymagane

10

pobocznice przeciw rowerzystom

wymagane

11

uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt. wymagane

12

wymiary wewnętrzne skrzyni:
wymagane
długość min. 3,15 m
szerokość min. 2,10 m
wysokość wewnętrzna min. 1,90 m

Wymagana gwarancja:
1. gwarancja mechaniczna producenta na minimum 2 lata bez limitu przejechanych
kilometrów .............................(proszę podać),
2. gwarancja na powłokę lakierniczą na okres minimum 2 lat .............................(proszę
podać),
3. gwarancja na perforację nadwozia na okres minimum 5 lat .............................(proszę
podać).

.....................................................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

