„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I”
(LIFE17 NAT/PL/000015)
Znak sprawy DUBELT/LTO/3/2019
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________
Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel.______________________________ e-mail, fax _________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________1
przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn. :
„Zakup samochodu terenowego typu pick-up z napędem 4x4”
wchodzącego w zakres zadania C.3 będącego częścią projektu „Implementacja Krajowego
Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanego dalej
Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr
umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D),
I. Oferujemy dostawę następującego samochodu terenowego typu pick-up z napędem 4x4:

marka: ………………………….
model: ………………………….
typ:

………………………….

wersja: ………………………….
rok produkcji: ………………………….
Cena ofertowa w zł brutto (cyfrowo i
słownie)

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

Oferowany okres gwarancji jakości, brany
pod uwagę w kryteriach oceny oferty
- wykonawca wykreśla okresy gwarancji,
których nie oferuje

1. gwarancja jakości obejmującą co najmniej
silnik, wszystkie zespoły i podzespoły
elektryczne oraz mechaniczne na okres:
3 lata lub 100 tys. km, w zależności co
wystąpi wcześniej;
2. gwarancja jakości obejmującą co najmniej
silnik, wszystkie zespoły i podzespoły
elektryczne oraz mechaniczne na okres:
4 lata lub 150 000 km, w zależności co
wystąpi wcześniej;
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3. gwarancja jakości obejmującą co najmniej
silnik, wszystkie zespoły i podzespoły
elektryczne oraz mechaniczne na okres:
5 lat lub 200 000 km, w zależności co wystąpi
wcześniej.

Pozostały zakres gwarancji, którego nie
dotyczą kryteria oceny ofert - uzupełnić

zużycie energii (ZE) przez oferowany
samochód wyrażone w MJ/km, obliczone

1. gwarancja na korozję powierzchniową powłoki
lakierniczej kabiny, ……………….lat (co
najmniej 3 lata) oprócz skrzyni ładunkowej, dla
której okres gwarancji na korozję
powierzchniową powłoki lakierniczej kabiny
wynosi……………… (gwarancja na okres
minimum 1 roku),
2. gwarancja na perforacje korozyjną nadwozia
na okres ……………… lat (co najmniej 6 lat),
za wyjątkiem skrzyni ładunkowej, dla której
okres gwarancji na perforacje korozyjną
nadwozia wynosi ……………… (gwarancja na
okres minimum 3 lat).
………………..MJ/km

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych
niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz.U.Nr 96, poz. 559 z 2011 r.), jako
iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu mieszanym
(wartość uśredniona) i wartości energetycznej
paliwa równej 36 MJ/l.

Emisja dwutlenku węgla (EDW) przez
oferowany samochód, wyrażona w g/km z
dokładnością do pełnego grama w cyklu
mieszanym (wartość uśredniona), podana
zgodnie z ww. rozporządzeniem
Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów
(EZ) (średnia emisja w cyklu mieszanym)
wyrażona w g/km, to suma wartości emisji
zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek
stałych oraz sumy węglowodorów podana
przez wykonawcę zgodnie z ww.
rozporządzeniem

………………... g/km

………………... g/km
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II. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
III. Oświadczamy, że:
1) Spełniam/y warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj.
a) dysponuję/-emy potencjałem technicznym TAK/NIE
b) znajduję/emy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, TAK/NIE
c) posiadam/-my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenie określonej działalności
zawodowej
d) nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy TAK/NIE
e) nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym. TAK/NIE
2)

Przedmiot zamówienia wykonamy przed upływem terminu zapisanego w punkcie 2 Zapytania
ofertowego.

3)

Projekt umowy (wg załącznika nr 3) załączony do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany,
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych projekcie umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

4)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

5)

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego
organy, w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.

6)

Oświadczam, że podmioty, na których zasoby powołuję się w celu spełnienia warunków
zdolności technicznej i zawodowej nie podlegają wykluczeniu z tytułu sytuacji określonych w
pkt 1 i 2 powyżej (dotyczy sytuacji, w której Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów,
musi

udowodnić

Zamawiającemu,

że

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami,

przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.
7)

Składając ofertę w postępowaniu pn. „Zakup samochodu terenowego typu pick-up z
napędem 4x4”, oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
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postępowaniu oraz, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą
pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO*;
Załącznikami do niniejszej oferty są: 1
(1) Opis parametrów technicznych samochodu (załącznik nr 2)
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach.

-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

____________________
1
odpowiednio wpisać
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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