
Załącznik nr 3A do SIWZ 

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711.1.2019 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na  „Dostawę trzech samochodów służbowych na 

potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku”. 

 

Część I – dostawa mobilnego systemu kontrolno- pomiarowego stanu środowiska,                                  

w skład którego wchodzi samochód w wersji VAN wraz z zabudową i specjalistycznym 

wyposażeniem. 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

1) Wykonawca/Wykonawcy: ……………..………………………………………….……….. 

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

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

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

Adres: ……………………………………………………………………………………….  

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

NIP……………………………….…….…  REGON………....…………………………… 

KRS/CEiDG ……………………………………………..…....…………………………… 

 

2) Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……………… 

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

3) Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:   

 

e-mail ………..……………………………………………………………………………... 

adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ..………………………………... 

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

 

II. OFERTA WYKONAWCY: 

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto :  

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

………………………………………………………………………………….…. złotych), 

w tym podatek od towarów i usług (VAT) według stawki ..…% w kwocie ……..…….. zł, 

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



2) W naszej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ, w tym także podatek od 

towarów i usług (VAT). Do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowaliśmy aktualnie 

obowiązującą w przepisach prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4) Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki 

techniczne oraz wymagania Zamawiającego wskazane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz oferujemy: 

Samochód 

Lp. Pozycja Wypełnia Wykonawca 

1  Marka  

2  Typ  

3  Model  

4  Rok produkcji  

5  Pojemność silnika (cm
3
)  

6  Moc silnika (KM)  

7  Pojemność zbiornika paliwa (litry)  

8  Napęd  

9  Długość pojazdu (mm)  

10  Szerokość pojazdu (mm)  

11  Wysokość pojazdu (mm)  

12  Rozstaw osi (mm)  

13  Średnica zawracania (m)  

14  Wysokość przestrzeni biurowej                     

i technicznej /po zabudowie/ (mm) 

 

15  Szerokość przestrzeni ładunkowej 

między nadkolami (mm) 

 

16  Szerokość otworu załadunku (mm)  

17  Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm)  

18  Emisja CO2 w cyklu miejskim (g/km)  

 

Specjalistyczne wyposażenie:  

Lp. Pozycja Marka (nazwa producenta) / model  

1  Zestaw monitora pyłu zawieszonego w 

powietrzu wraz z walizkowym 

zestawem do pomiarów 

środowiskowych 

 

2  Przenośny detektor wielogazowy z  



funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodór 

(H2S), tlenek azotu (NO), tlenek węgla 

(CO), lotne związki organiczne (PID),       

w komplecie z ładowarką 

3  Pełny zestaw do analizy wody z walizką  

4  Analizator zanieczyszczenia wody  

5  Lornetka  

6  Kamera szybkoobrotowa kolorowa 

zewnętrzna z oświetleniem IR, z 

rejestratorem i manipulatorem, 

sterowana z części biurowej (z 

możliwością obserwacji w nocy) 

 

7  Monitor do rejestratora  

8  Komputer stacjonarny  

9  Monitor do komputera  

10  Urządzenie wielofunkcyjne  

11  NAS i dyski  

12  Router WiFi/LTE  

13  Wytwornica dymu  

14  Agregat prądotwórczy w tylnej części 

samochodu w wykonanej obudowie 

samochodu 

 

 

5) Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie punkty 

wyposażenia przedstawione w Załączniku Nr 1A do SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ) (zaznaczyć właściwe): 

  tak     nie 

6)  Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia objęty jest: 

1. gwarancją na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów) na 

niżej wymieniony okres (zaznaczyć właściwe): 

 24 miesiące    36 miesięcy    48 miesięcy 

2. gwarancją na perforację nadwozia na okres: …………….. lat 

3. gwarancją na powłokę lakierniczą na okres : …………….. miesięcy 

4. gwarancją na zabudowę pojazdu: …………….. miesięcy 

5. gwarancją na sprzęt pomiarowo badawczy: …………….. miesięcy 

6. gwarancją na wytwornicę dymu: …………….. miesięcy 

7. gwarancją na sprzęt informatyczno-łącznościowy: …………….. miesięcy 

7) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia (zaznaczyć właściwe): 

 30 września 2019 r.   31 października 2019 r.  30 listopada 2019 r. 



8) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

9) Oświadczamy, że oferta (zaznaczyć właściwe): 

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………............... 

…………………………………………………………………………………………. 

10) Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* (wykonawców 

składających wspólną ofertę) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:    

(* Wypełniają jedynie wykonawcy składający ofertę wspólną – konsorcja lub spółki cywilne) 

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

 

III. PODWYKONAWCY: 

 

1) Zamówienie zamierzamy zrealizować (zaznaczyć właściwe): 

 bez udziału podwykonawców, 

 z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia:  

1) zakres prac……………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

nazwa podwykonawcy……………………..……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

2) zakres prac………………………………….……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

nazwa podwykonawcy………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla 

wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili 

składania oferty. 

 

IV. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEWIDZIANE W ART. 13 LUB 14 RODO 

(zaznaczyć właściwe): 

 Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne – przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 Rozporządzenia 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 osób) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r., s.1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. s.2) – wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 



celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu. 

 Nie dotyczy  

(Wykonawca zaznacza w przypadku, gdy nie przekazuje on 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 i Wykonawca nie 

składa oświadczenia) 

 

V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU WYBORU OFERTY: 

 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest: 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………….………… tel……………….………………….. 

 

VI. STATUS PRZEDSIĘBIORCY 

 

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych należy zaznaczyć 

jedną z nw. opcji, określających czy Wykonawca jest mikro / małym / średnim 

przedsiębiorcą (definicja zawarta jest w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). 

  

  tak     nie 

 

VII. SPIS TREŚCI: 

 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………… 
              miejscowość i data                                   podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy 


