
Załącznik nr 1  
 

 

Straż Miejska w Białymstoku 

15-399 Białystok, ul.  Składowa 11 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

nazwa 

Wykonawcy 
 

 

adres  

Wykonawcy 
 

telefon  e-mail  

NIP  REGON  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup i dostawę samochodu osobowego na 

potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku” (Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-7/18)  

 

I. Oferujemy dostawę samochodu osobowego o parametrach określonych w punkcie III, za 

cenę ofertową w wysokości:  

Oferowany samochód  Cena netto Cena brutto 

Marka pojazdu 

 

……………………………………….. 

………………… zł ………………… zł 

Typ pojazdu 

 

……………………………………….. 

Model pojazdu 

 

……………………………………….. 

 

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

………………………….………………………………………………………złotych brutto). 

 

II. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji (bez limitu kilometrów): 

1. na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne                       

– w wymiarze …….…. miesięcy od daty dostawy, 

2. na powłokę lakierniczą – w wymiarze …….…. miesięcy od daty dostawy, 

3. na perforację blach nadwozia – w wymiarze …….…. lat od daty dostawy. 

 

III. Tabela zgodności: 

 



Lp. Pozycja Parametry minimalne 

wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowane 

przez Wykonawcę 

Spełnia /                 

Nie spełnia 

(zaznacza 

Wykonawca) 

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU 

1 Rok produkcji 2018, pojazd fabrycznie 

nowy 

 TAK / NIE* 

2 Rodzaj pojazdu Samochód osobowy z 

homologacją fabryczną 

 TAK / NIE* 

3 Pojemność skokowa 

silnika 

Powyżej 1490 cm
3
  TAK / NIE* 

4 Moc silnika Minimalna 90 KM  TAK / NIE* 

5 Rodzaj paliwa Olej napędowy  TAK / NIE* 

6 Rodzaj napędu Napęd na koła przednie  TAK / NIE* 

7 Skrzynia biegów Manualna   TAK / NIE* 

8 Liczba miejsc 5  TAK / NIE* 

9 Norma emisji spalin Euro 6.2   TAK / NIE* 

10 Kolor nadwozia Srebrny, metalizowany 

(zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. 

zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia) 

 TAK / NIE* 

11 Rodzaj nadwozia 5-drzwiowe  TAK / NIE* 

12 Drzwi tylne Dwuskrzydłowe, 

przeszklone, otwierane na 

boki 

 TAK / NIE* 

13 Długość całkowita 

pojazdu 

Minimalna 4300 mm  TAK / NIE* 

14 Długość części 

bagażowej 

Minimalna 950 mm 

(długość mierzona po 

podłodze) 

 TAK / NIE* 

15 Wysokość przestrzeni 

bagażowej 

Minimalna 1100 mm  TAK / NIE* 

 

 



 

Lp. Pozycja Parametry minimalne 

wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowane 

przez Wykonawcę 

Spełnia /                 

Nie spełnia 

(zaznacza 

Wykonawca) 

WYPOSAŻENIE 
Spełnia / Nie spełnia                                     

(zaznacza Wykonawca) 

1 ABS TAK / NIE* 

2 Wspomaganie kierownicy TAK / NIE* 

3 Klimatyzacja manualna TAK / NIE* 

4 Immobiliser w kluczyku TAK / NIE* 

5 Centralny zamek sterowany pilotem TAK / NIE* 

6 Autoalarm TAK / NIE* 

7 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z 

przodu 

TAK / NIE* 

8 Radioodtwarzacz  z głośnikami TAK / NIE* 

9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości TAK / NIE* 

10 Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla 

kierowcy i pasażerów  

TAK / NIE* 

11 Szyby sterowane elektrycznie TAK / NIE* 

12 Szyby boczne w drugim i trzecim rzędzie oraz tylne 

przyciemniane 

TAK / NIE* 

13 Lusterka boczne w kolorze nadwozia, podgrzewane, 

regulowane  

TAK / NIE* 

14 W kolorze nadwozia są: zderzak przedni i tylny, 

klamki zewnętrzne, boczne listwy i listwa nad 

tablicą rejestracyjną 

TAK / NIE* 

15 Światła przeciwmgłowe TAK / NIE* 

16 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową TAK / NIE* 

17 Wspomaganie parkowania – czujniki tył TAK / NIE* 

18 Relingi dachowe TAK / NIE* 

19 Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica 2kg, umocowana w 

odpowiednim uchwycie 

TAK / NIE* 

20 Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło 

dojazdowe. Zamawiający nie dopuszcza zestawu 

naprawczego do kół 

 

TAK / NIE* 



21 Podnośnik oraz klucz do wymiany kół TAK / NIE* 

22 Ogumienie: opony letnie oraz komplet 

dedykowanych opon zimowych 

TAK / NIE* 

23 Oryginalne pokrowce na wszystkie fotele TAK / NIE* 

24 Komplet dywaników gumowych TAK / NIE* 

25 Mata podłogowa dopasowana do przestrzeni 

bagażowej 

TAK / NIE* 

*  niepotrzebne skreślić 

 

IV. Oświadczamy, że:  

1. cena brutto określona w punkcie I jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, 

2. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

akceptujemy w całości wszystkie zawarte tam warunki, 

3. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu został przez nas 

zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w 

Białymstoku w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez 

osoby fizyczne).  

 

 

 
 

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

               Miejscowość i data               Podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

     

 


