
Załącznik nr 1 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-3/22 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia                   

o zamówieniu, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na „Dostawę samochodu 

osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku”. 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

1) Wykonawca: …………………………….…………………………………………………. 

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

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

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

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

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

postępowaniem:   

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

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

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

 

II. OFERTA WYKONAWCY: 

 

1) Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:  

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

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

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

2) Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa brutto jest ostateczna i zawiera wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu                                          

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-3/22. Do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowano 

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

3) Oświadczam, że oferowany samochód osobowy: 

Marka  

Typ  

Model  

spełnia wszystkie warunki techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego                    

w ogłoszeniu o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-3/22.  

4) Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie określonym w ogłoszeniu                                  

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-3/22. 



5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu                                      

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-3/22 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

6) Akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

SM.AL.RAT.2710-3/22 i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania 

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

Zamawiającego. 

7) Wskazuję nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie 

Wykonawcy: 

                          

8) Oświadczam, że wypełniłem/am 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 (oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy 

Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące). 

9) Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* niepotrzebne 

skreślić (wykonawców składających wspólną ofertę) dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący:   

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

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………… 
miejscowość i data                               podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do  Formularza Ofertowego 

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-3/22 

FORMULARZ TECHNICZNY 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Technicznego przez uzupełnienie 

kolumny D. Należy wpisać oferowane parametry lub użyć sformułowania „zgodnie z opisem” 

albo potwierdzić spełnienie warunku wpisując „tak”. 

Opis znajdujący się w kolumnach A i B zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), 

jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy. Wykonawca może zaoferować samochód 

osobowy charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.  

Lp. Parametry minimalne wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

A B C D 

1.  Typ samochodu osobowy Typ samochodu  

2.  Rok produkcji 2022 Rok produkcji  

3.  Typ nadwozia sedan  Typ nadwozia  

4.  Napęd na przednią oś Napęd  

5.  Liczba drzwi 4 Liczba drzwi  

6.  Liczba miejsc 5 Liczba miejsc  

7.  Kierownica po 

lewej stronie 

tak Kierownica po 

lewej stronie 

 

8.  Silnik benzynowy Silnik  

9.  Lakier nadwozia metaliczny/perłowy 

czarny/odcienie czerni 

Lakier nadwozia  

10.  Pojemność 

skokowa 

minimalnie 1,6 l Pojemność 

skokowa 

 

11.  Moc silnika minimalnie 120 KM Moc silnika  

12.  Układ kierowniczy 

ze wspomaganiem 

tak Układ kierowniczy 

ze wspomaganiem 

 

13.  Skrzynia biegów manualna Skrzynia biegów  

14.  Systemy 

wspomagania 

przynajmniej nw.: 

1. ABS 

2. system stabilizacji 

toru jazdy  

Systemy 

wspomagania 

 

15.  Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy  

16.  Regulacja kolumny 

kierownicy 

dwie płaszczyzny 

(odległość i 

wysokość) 

Regulacja kolumny 

kierownicy 

 

17.  Poduszki 

powietrzne 

1. dla kierowcy i 

pasażera – 

poduszki czołowe 

oraz poduszki 

boczne 

2. kurtyny 

powietrzne  

Poduszki 

powietrzne 

 

18.  Pasy 

bezpieczeństwa  

trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa z 

przodu i z tyłu 

Pasy 

bezpieczeństwa  

 



19.  Przednie zagłówki dwa zagłówki z 

regulacją wysokości 

Przednie zagłówki  

20.  Zabezpieczenia i 

blokady  

1. immobiliser 

2. centralny zamek 

3. alarm 

Zabezpieczenia i 

blokady  

 

21.  Klimatyzacja  automatyczna Klimatyzacja   

22.  Komputer 

podkładowy 

tak Komputer 

podkładowy 

 

23.  Tempomat tak Tempomat  

24.  Tylne czujniki 

parkowania 

tak Tylne czujniki 

parkowania 

 

25.  Lusterka 

zewnętrzne 

elektrycznie 

sterowane, składane i 

podgrzewane 

Lusterka 

zewnętrzne 

 

26.  Szyby boczne elektrycznie 

sterowane z przodu 

Szyby boczne  

27.  Szyby  barwione Szyby   

28.  Światła LED przynajmniej: mijania, 

drogowe, pozycyjne, 

do jazdy dziennej, 

tylne przeciwmgielne 

Światła LED  

29.  Kamera cofania tak Kamera cofania  

30.  Radioodtwarzacz z 

zestawem 

głośnomówiącym 

tak, Radioodtwarzacz z 

zestawem 

głośnomówiącym 

 

31.  Sygnalizator 

niezapiętych pasów 

bezpieczeństwa 

tak Sygnalizator 

niezapiętych pasów 

bezpieczeństwa 

 

32.  Opony letnie z 

felgami 

aluminiowymi 

(komplet – 4 szt.) 

tak Opony letnie z 

felgami 

aluminiowymi 

(komplet – 4 szt.) 

 

33.  Koło zapasowe 

dojazdowe 

tak Koło zapasowe 

dojazdowe 

 

34.  Dodatkowe 

wyposażenie bhp 

1. gaśnica 

2. ostrzegawczy 

trójkąt 

odblaskowy 

Dodatkowe 

wyposażenie bhp 

 

35.  Dywaniki  tak Dywaniki   

36.  Gwarancja na 

powłokę  

lakierniczą 

minimum 5 lat (bez 

limitu kilometrów) 

Gwarancja na 

powłokę  

lakierniczą 

 

37.  Gwarancja na 

perforację 

nadwozia 

minimum 12 lat (bez 

limitu kilometrów) 

Gwarancja na 

perforację 

nadwozia 

 

38.  Gwarancja na 

silnik i podzespoły 

mechaniczne 

minimum 3 lat (bez 

limitu kilometrów) 

Gwarancja na 

silnik i podzespoły 

mechaniczne 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………… 
miejscowość i data                               podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 


