
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na: 
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla

Gminy Zębowice

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :
Gmina Zębowice

reprezentowana przez p. Waldemara Czaję Wójta Gminy Zębowice
ul. Murka 2

46 - 048 Zębowice
NIP: 576 155 32 41

3. Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Cena ogółem wykonania zamówienia brutto : .................................................. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............……………………………………………………….
……)

 podatek VAT: 
       
             Dane techniczne oferowanego samochodu:

Pełna nazwa samochodu, typ, model ….................................................................
Producent …..........................................................................................................
Kraj produkcji ….....................................................................................................

         

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane

1 Pojazd fabrycznie nowy 9-osobowy o DMC nie 
przekraczającej 3,5 t



2 Silnik wysokoprężny z turbo-doładowaniem o 
pojemności do 1999 cm³ i mocy minimum 74 KW – 
maksymalnie 110 KW spełniający  normę Euro 5

3 Immobiliser

4 Drzwi przesuwne z prawej strony

5 Wspomaganie układu kierowniczego

6 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i hamulce 
tarczowe pełne z tyłu z układem ABS

7 System kontroli trakcji ESP z ASR

8 Napęd na koła przednie

9 Skrzynia biegów manualna 5 lub 6-biegów do przodu 
+ bieg wsteczny

10 Klimatyzacja przednia i tylna, sterowanie nawiewów 
przednią i tylną część pasażerską

11 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

12 Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa  3 punktowe, bezwładnościowe.
Dopuszcza się na środkowych siedzeniach w I, II, III 
rzędzie foteli biodrowe pasy bezpieczeństwa

13 Fotele w II rzędzie demontowane   ( 2 +1) lub (1+1+1)

14 Kanapa 3 miejscowa w III rzędzie demontowana bez 
użycia narzędzi i składane oparcia

15 Regulacja kolumny kierowniczej

16 Lakier nadwozia – metalik, gaśnica, trójkąt

17 Podłoga łatwo zmywalna

18 Centralny zamek sterowany z pilota

19 Wentylacja kabiny z recyrkulacją

20 Filtr przeciwpyłowy

21 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, 
podgrzewane

22 Fotel kierowcy z regulacją

23 Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych 
światłach

24 Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, 
awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, czujnik 
cofania

25 Radioodtwarzacz CD, MP3

26 Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu

27 Pojazd całkowicie przeszklony



28 Elektryczne sterowanie szyb kierowcy i pasażera z 
przodu

29 Pełnowymiarowe koło zapasowe

30 Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące bez limitu 
kilometrów, 72 miesiące na perforację nadwozia

31 Dokumenty uprawniające zamawiającego do 
rejestracji pojazdu zgodnie z przeznaczeniem

4.Oświadczenia wykonawcy:

1)zobowiązuję się wykonywać zamówienie w okresie do .............2014 r.
2)Oświadczam, że oferowany pojazd będzie kompletny zgodnie z w/w wyposażeniem i gotowy do 
używania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych.
3)oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami  projektu umowy,  które zostały zawarte  w SIWZ i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4)na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i 
dokumenty :

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………………….………… Fax ………………………….……………….
Zakres umocowania :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

*- niepotrzebne skreślić
6. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....................................................



…………………………

7. Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………...............
……………………

………………..........……………………………………
                                                                     ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

data ..............................

mp.



Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na :
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:
1)posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
2)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia, 
3)moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej
wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.

..........................., dnia ..................2014 r.     
                                               ......................................................

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka 
podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone w oryginale, jako jedno i podpisane przez ich 
pełnomocnika.



Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

składając ofertę na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice

Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2014 r.     
                                               

                                                                                                       ……....................................................
                                                                                                                 (podpis i pieczęć osoby

upoważnionej)



                                                                                                                                      
Załącznik Nr 3a

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice

Oświadczam, że:

1.do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty*):

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.nie należę do grupy kapitałowej *)

..........................., dnia ..................2014 r.     
                                               
                                                                                                 ……….................................................                
                                                                                                                 (podpis i pieczęć osoby 
upoważnionej)

*   - niepotrzebne skreślić 
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