
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na: 
 Dostawa używanego średniego  samochodu pożarniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach

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 używany, sprawny technicznie w 100 %, 



bezwypadkowy

2 Rok produkcji – nie starszy niż 1998 r, 

3 Kabina jednomodułowa, przeszklona,  zespolona 
fabrycznie do przewozu min. 6 osób max. 9 
osób,czterodrzwiowa, kierownica z lewej strony

4 Wspomaganie kierownicy

5 Napęd 4 x 2 lub 4x4 z blokadą tylnego mostu, koła 
bliźniacze

6 Silnik Diesel o mocy min, 220 KM, max 280 KM

7 Skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa

8 Przebieg do 60 tys .km

9 Karoseria oraz zabudowa bez śladów korozji i innych 
mechanicznych uszkodzeń, kolor czerwony

10 Wbudowany zbiornik wody o pojemności co najmniej 
2000 l  max. 2500 l, zbiornik może być plastikowy

11 Wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne; świetlne i 
akustyczne pojazdu uprzywilejowanego

12 Autopompa dwustopniowa niskie i wysokie ciśnienie z 
funkcją płynnej regulacji ciśnienia wody o wydajności 
min. 1600 l/min.

13 Ogumienie o zużyciu nie większym niż 30%

14 Wyposażony w maszt oświetleniowy wyposażony w 2 
lampy o mocy min. 1000 W obsługa masztu 
automatyczna

15 Mocowania na drabiny, uchwyty do bosaków i innego 
dodatkowego sprzętu

16 Kabina pasażerów wyposażona w uchwyty do 
aparatów tlenowych

17 Szybkie natarcie x 2, wąż min 30 mb. (lewa i prawa 
strona) lub jedno szybkie natarcie tylne, wąż min 30 
mb

18 System  ABS

19 Skrytki zasuwane roletą aluminiową z zamkiem

20 Prześwit pod osią min. 300 mm

21 Prześwit poza osiami min. 400 mm

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,
fotografia oferowanego pojazdu w załączeniu.



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 używanego średniego  samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zębowicach

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 używanego średniego  samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zębowicach

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 używanego średniego  samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zębowicach

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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