
ZAŁ. NR 1 do SIWZ
……………………….
Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP






OFERTA PRZETARGOWA




Na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.



Na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy Ożarów





Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do……………………….
	Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za cenę:…………………….zł. (bez VAT) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ……………% co stanowi kwotę brutto …………….…………………..zł. słownie złotych…………………………………
               Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania  
               umowy.
	Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczam, że zawarty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	Oświadczamy, iż udzielamy  gwarancji  na przedmiot zamówienia:
-	gwarancji mechanicznej na okres.........lat,
-	gwarancji na perforację na okres..........lat,
-	gwarancji na lakier na okres................ lat,
-	bezpłatny fabryczny program Assistance na okres …..lat
       licząc od daty odbioru końcowego.
   7.   Podmiot składający ofertę to:………………………………
	Oświadczam, iż osobą odpowiedzialna za wykonanie prac będzie:………………..
	Przedmiot zamówienia wykonamy: sami, przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)

Oferta zawiera ………….ponumerowanych stron wraz z załącznikami (wymienić załączniki wg kolejności)
1)
2)
3)
4)
							……………………………….
								            Podpis
							(osoba upoważniona do reprezentowania oferenta)


…………………
Miejscowość, data

									Załącznik nr 1 


AKTUALNY (WYSTAWIONY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 M-CY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT) ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU, W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH AKTUALNE (WYSTAWIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 M-CY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT) ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI ODRĘBNE PRZEPISY WYMAGAJĄ WPISU DO REJESTRU LUB ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

(załączyć)

Załącznik nr 2




AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWGO



(załączyć)

Załącznik nr 3




Oświadczenie o nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych





Na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.


Na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy Ożarów



Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………NIP:………………………………
Nr tel.:……………………………………………….Nr faxu:…………………………………



Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)






…………………………………					………………………
              (miejscowość, data)								(podpis oferenta)









 


Załącznik nr 4



Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych





Na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.


na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy Ożarów


Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………NIP:………………………………
Nr tel.:……………………………………………….Nr faxu:…………………………………



Oświadczam zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) że:
	posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych niniejszym postępowaniem,

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.





…………………………..					…………………………..
(miejscowość, data)							(podpis oferenta)

	


Załącznik nr 5





WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW I REFERENCJE




Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor








































						załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy)



Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia.


Nazwa podwykonawcy
(Nazwa firmy)
Część zamówienia,
 która została powierzona podwykonawcy

...........................................
...........................................

.........................................

...........................................
...........................................

.........................................

...........................................
...........................................

........................................

...........................................
...........................................

.........................................

...........................................
...........................................

.........................................

...........................................
...........................................

.........................................
  
   







      	     ....................................................................
								     podpis osoby uprawnionej
																				załącznik nr 7

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU OSOSBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU 8 OSÓB


LP.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
OFEROWANE PARAMETRY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT
1
Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy nie mniejszej niż 114 KM,
Pojemność od 1900 do 2000 cm3,
Paliwo- olej napędowy.

2
Napęd na koła przednie

3
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

4
Skrzynia biegów manualna, 6 stopniowa+ bieg wsteczny,

5
Wymiary wewnętrzne:
	Długość: od 5000 do 5200 mm

Szerokość z lusterkami: 2000 do 2300 mm
Wysokość maksymalnie:  2000 mm
Rozstaw osi: od 3300 do 3500 mm

6
Warunki gwarancji:
	Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata bez limitu kilometrów,

Gwarancja na lakier: minimum 2 lata
Gwarancja perforacyjna: minimum 12 lat
Bezpłatny fabryczny program Assistance: minimum okres 2 lata

7
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

8
Wspomaganie układu kierowniczego

9
System ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania Brake Assist lub tożsamy

10
System ESP lub tożsamy

11
Regulacja wysokości fotela kierowcy, pojedynczy fotel pasażera z przodu, podłokietniki przednich foteli,

12
Przednia szyba termiczna odbijająca promienie słoneczne,

13
Przednie i tylne reflektory przeciwmgielne

14
Komputer pokładowy

15
Półka –roleta przestrzeni bagażowej, siatka oddzielająca przedział pasażerski od bagażowego, podsufitka w przedziale pasażerskim

16
Prawe boczne drzwi przesuwne,
Tylne drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne

17
Pełne przeszklenie samochodu

18
Antypoślizgowy próg przy drzwiach przesuwnych,

19
Felgi stalowe 16’’,
Pełnowymiarowe koło zapasowe,
Komplet kół zimowych,

20
Dwupunktowe oświetlenie przedziału pasażerskiego,
Tylne trzecie światło”STOP”,

21
Lakier metalizowany – srebrny,
Zderzaki w kolorze nadwozia, kołpaki kół pełnowymiarowe 

22
Klimatyzacja z nawiewem na tył- regulowana na II i III rząd foteli (dwustrefowa),
Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył,

23
Elektrycznie sterowane szyby z przodu, 
Centralny zamek sterowany zdalnie,
Autoalarm, immobilajzer
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

24
	Przyciemniane szyby boczne oraz tylne w przedziale pasażerskim,

Dywaniki gumowe z przodu,
Tapicerowa przestrzeń pasażerska (parapety okienne, słupki, nadkola), 
podłoga ze sklejki  pokryta wykładziną antypoślizgową

25
	II rząd 3 –ech foteli pojedynczych, z regulowanymi zagłówkami, podłokietnikami oraz 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa,
III rząd 3 –ech foteli pojedynczych, z regulowanymi zagłówkami, podłokietnikami oraz 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, łatwodemontowalne,



26
Radio CD/MP3

27
Wycieraczka tylnej szyby,
Ogrzewanie tylnej szyby.

28
Podnośnik do samochodu, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, literatura do samochodu w języku polskim,



		

