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Dane Wykonawcy: 
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………….………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………………. 
faks………………………………………………………………..…………………………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

 
OFERTA 

na realizację zadania pn.: 

„ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO – SKRZYNIA” 

 
 
Cena oferty brutto: ........................................................................................................................................... 
 
w tym VAT (zł) (jeżeli dotyczy): ....................................................................................................................... 
 

1. Termin wykonania zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

2. Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia faktury Kupującemu.  

3. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i akceptujemy go bez uwag.  

4. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam/y, iż: 

1. Samochód: 

Marka: ………………………………..……………… 

Model: …………………………………..…………… 

który oferujemy posiada następujące wyposażenie oraz dane techniczne: 

Samochód dostawczy używany o masie do 3,5 t ze skrzynią (dodatkowy atut stanowi 
wywrotka) zarejestrowany w Polsce, sprawny, bezwypadkowy o przebiegu nieprzekraczającym 
100.000 km i wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających: długość max – 5400 mm, 
szerokość max – 2100 mm (nie wliczając lusterek bocznych), spełniającym następujące 
warunki: 
 

a) Kabina 3-osobowa (fotel kierowcy oraz dwuosobowe miejsce dla pasażerów) 

b) Kolumna kierownicy z regulacją wysokości 

c) System wspomagania kierownicy 

d) Immobilser 

e) Koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z systemem jego podtrzymywania 

f) Zawieszenie wzmocnione 

g) Światła do jazdy dziennej halogenowe 

h) Zabudowa (skrzynia) 

i) Silnik – diesel 

j) Moc – nie mniejsza niż 120 KM 

k) Skrzynia biegów – manualna 

l) Hamulce tarczowe przód i tył 

m) Udokumentowany przebieg do 100.000 km 

 

2. Długość deklarowanej gwarancji na silnik i skrzynię biegów wynosi …………… miesięcy. 

 

3. Samochód posiada / nie posiada* system wywrotu. 



* Niepotrzebne skreślić 

** Wypełnić jeżeli dotyczy  

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
 
 
 
   ................................................                                                 ……………………………. 

   miejscowość i data                                                                                                                       pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
                                  reprezentowania Wykonawcy lub  

                                 upoważnionej do występowania w jego imieniu 

 

 

 

 

 


