
  

 

 

Oznaczenie sprawy: ZP/10/DB/2011         Załącznik nr 3 do Siwz  
 

Formularz Oferty  
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

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

 

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

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Telefony: .............................................................................................................................  

Faks: .....................................................................................................................................  
NaleŜy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający moŜe kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Biura KRRiT  

Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9  

01-015 Warszawa  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego: 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: Siwz), tj. dostawy samochodu osobowego (1 

sztuka) opisanego w załączonym „Opisie oferowanego samochodu” oraz na warunkach 

określonych we wzorze umowy, za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w kwocie:  

................................................... zł.  

2. Oświadczamy, Ŝe cena ofertowa podana powyŜej jest stała w okresie realizacji 

zamówienia, a takŜe, Ŝe obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych we wzorze 

umowy. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień wzoru umowy, w 

terminie i w sposób przewidziany w tym wzorze.  

3. Oświadczamy, Ŝe wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuŜszym niŜ 

do dnia 23 grudnia 2011 r.  

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy Siwz wraz z załączonymi do niej 

dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 

zastrzeŜeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie 

z warunkami w nich zawartymi.  

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do Siwz i 

akceptujemy go bez zastrzeŜeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 



  

 

Oferty, do zawarcia umowy wg wyŜej wymienionego wzoru, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, Ŝe miejscem dostawy-odbioru samochodu będzie nasza siedziba lub 

siedziba Zamawiającego lub inne wskazane przez nas miejsce – zgodnie z naszym 

wyborem – z zastrzeŜeniem, Ŝe wydanie samochodu odbędzie się w granicach 

administracyjnych m. st. Warszawy lub gmin graniczących z m. st. Warszawy.  

7. Oświadczamy, Ŝe oferowane samochody objęty są:  

a) ......... miesięczną gwarancją na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy 

(łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu i zawieszeniem) lub dla limitu 

przebiegu ............................. km, 
1
 

b) ......... miesięczną gwarancją na powłokę lakierniczą,  

c) ......... miesięczną gwarancją na perforację nadwozia.  

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe warunki i wyŜej wymienione okresy gwarancji są nie 

gorsze ani nie krótsze niŜ aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta 

oferowanego samochodu.  

8. Oświadczamy, Ŝe oferowany samochód będący przedmiotem zamówienia:  

- jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieŜącej produkcji,  

- jest wyprodukowany w 2011 roku,  

- jest fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie),  

- jest fabrycznie przystosowany do przewozu osób – nie jest samochodem adaptowanym 

z pojazdu cięŜarowego.  

9. Oświadczamy, Ŝe niezwłocznie po wyborze naszej oferty przekaŜemy Zamawiającemu 

katalog oferowanego samochodu zawierający jego dane i informacje techniczne i 

uŜytkowe.  

10. Oświadczamy, Ŝe oferta jest dla Nas wiąŜąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na 

złoŜenie oferty.  

 

 

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

 

 
Instrukcja wypełniania – wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach  

                                                 
1
 Wykonawca oferujący samochody z gwarancją bez limitu przebiegu moŜe pozostawić wpis o limicie 

niewypełniony albo dokonać skreślenia zapisu „lub dla limitu przebiegu ............... km” 


