
Załącznik nr 2 do SIWZ,  
 numer sprawy 30/BF/BTiZ/17 

......................................................................... 
   (nazwa, adres, numer telefonu, nr faxu Wykonawcy) 

OFERTA 
Ja (My), niżej podpisany 

(i)................................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdów patrolowych  –  
sprawa nr 30/BF/BTiZ/17 – składam(y) niniejszą ofertę. 
1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 

zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte.  

2. oferujemy realizację zamówienia w sposób zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego  
określonymi w SIWZ na: 

Część nr 1 zamówienia, tj. na dostawę 42 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych oznakowanych 

..……………………………………………………………………………..……………………………….………. 
   (podać typ i wersję oferowanego samochodu wg zapisów z dokumentów homologacyjnych i nazwę - oznaczenie handlowe  wyposażenia opcjonalnego) 

 za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT 1)  …………….……………………………… zł,  
słownie: ……………………………………………………………………………………...………………….. zł 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Liczba 

zamawianych 
sztuk 

Cena jednostkowa 
brutto8) (zł) 

Wartość brutto (zł) 

[kol. 03 x kol. 04] 

01 02 03 04 05 

Zamówienie podstawowe 

1. 

pojazd patrolowy oznakowany spełniający 
wymagania Zamawiającego określone w 
zał. nr 1a do SIWZ 

21   

Zamówienie objęte prawem opcji 

2. 

pojazd patrolowy oznakowany spełniający 
wymagania Zamawiającego określone w 
zał. nr 1a do SIWZ 

21 
  

                                                                Łączna cena brutto1) (zł)  

8)Cena jednostkowa każdego z 42 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama. 

Termin realizacji zamówienia do dnia 19.12 .2017 r. 
Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego 

dostarczonego pojazdu7):  
a) na okres ………… lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,  
b) na okres ………… lat na cały pojazd lub do przebiegu …………. tysięcy kilometrów,  

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru  

pojazdów). 
Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy3) powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia 
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………..… 4) 
Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod 
uwagę podczas oceny ofert: 

Zużycie paliwa  ………………………………………………………………………………….….…….. 
                             (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego) 

Emisja dwutlenku węgla (CO2) …………………………………………………………………….…….. 
                                                                      (należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 



Emisja zanieczyszczeń: …………………………………………………………………………………….………                                
                                                                  (należy podać  łączną wartość emisji:  węglowodorów  oraz tlenków azotu  wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami  

                                                                                                                    dokumentów homologacyjnych NMHC+NOx ) 

Moc silnika: …………………………………………………………………………………….………                                
                       (należy podać  moc silnika w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

 

Część nr 2 zamówienia, tj. na dostawę 8 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych 

..……………………………………………………………………………..……………………………….………. 
   (podać typ i wersję oferowanego samochodu wg zapisów z dokumentów homologacyjnych i nazwę - oznaczenie handlowe  wyposażenia opcjonalnego) 

 za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT 1)  …………….……………………………… zł,  
słownie: ……………………………………………………………………………………...………………….. zł 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Liczba 

zamawianych 
sztuk 

Cena jednostkowa 
brutto 8) (zł) 

Wartość brutto (zł) 

[kol. 03 x kol. 04] 

01 02 03 04 05 

Zamówienie podstawowe 

1. 

pojazd patrolowy oznakowany spełniający 
wymagania Zamawiającego określone w 
zał. nr 1b do SIWZ 

4   

Zamówienie objęte prawem opcji 

2. 

pojazd patrolowy oznakowany spełniający 
wymagania Zamawiającego określone w 
zał. nr 1b do SIWZ 

4 
  

                                                                Łączna cena brutto1) (zł)  

8)Cena jednostkowa każdego z 8 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama. 

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12 .2017 r. 
Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego 

dostarczonego pojazdu7): 
a) na okres ………… lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,  
b) na okres ………… lat na cały pojazd lub do przebiegu …………. tysięcy kilometrów,  

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru  

pojazdów). 
Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy3) powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia 
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………..… 4) 
Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod 
uwagę podczas oceny ofert: 

Zużycie paliwa  ………………………………………………………………………………….….…….. 
                             (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego) 

Emisja dwutlenku węgla (CO2) …………………………………………………………………….…….. 
                                                                      (należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

Emisja zanieczyszczeń: …………………………………………………………………………………….………                                
                                                                  (należy podać  łączną wartość emisji:  węglowodorów  oraz tlenków azotu  wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami  

                                                                                                                    dokumentów homologacyjnych NMHC+NOx ) 

Moc silnika: …………………………………………………………………………………….………                                
                       (należy podać  moc silnika w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

 

 

 

 

 



Część nr 3 zamówienia, tj. na dostawę 2 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych 
typu SUV/SAV z napędem 4x4 lub 4x2  

..……………………………………………………………………………..……………………………….………. 
   (podać typ i wersję oferowanego samochodu wg zapisów z dokumentów homologacyjnych i nazwę - oznaczenie handlowe  wyposażenia opcjonalnego) 

 za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT 1)  …………….……………………………… zł,  
słownie: ……………………………………………………………………………………...………………….. zł  

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2017 r. 
Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego 

dostarczonego pojazdu7): 
a) na okres ………… lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,  
b) na okres ………… lat na cały pojazd lub do przebiegu …………. tysięcy kilometrów,  

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru  

pojazdów). 
Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy3) powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia 
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………..… 4) 
Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod 
uwagę podczas oceny ofert: 

Zużycie paliwa  ………………………………………………………………………………….….…….. 
                             (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego) 

Emisja dwutlenku węgla (CO2) …………………………………………………………………….…….. 
                                                                      (należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

Emisja zanieczyszczeń: …………………………………………………………………………………….………                                
                                                                  (należy podać  łączną wartość emisji:  węglowodorów  oraz tlenków azotu  wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami  

                                                                                                                    dokumentów homologacyjnych NMHC+NOx) 

Moc silnika: …………………………………………………………………………………….………                                
                                                              (należy podać  moc silnika w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych) 

3. Potwierdzamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego.5) 

4. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. Potwierdzamy, że oferowany przez nas pojazd spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ. 
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy. 
7. Oświadczamy, że oferta zawiera3),6)/nie zawiera3) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach: ………………..………………………….…………….…  

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert.  

9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, w terminie 
oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

............................., dn. .......................                    ....................................................................  
                                     (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
1) cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając 
ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać 
należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych 
produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177  poz. 1054 z późn. zm.). 
3) niepotrzebne skreślić 
4) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną  część/części 
zamówienia 
5) dotyczy wyłącznie Wykonawców  krajowych 
6) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
7) należy wypełnić liczbą odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b) w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd.   W przypadku 
niewypełnienia niniejszego punktu formularza oferta zostanie odrzucona. 



 



 


