Załącznik nr 1 do siwz

Nr sprawy: BS/RP/PK/203/0001/20

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

( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)*
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ................................... .......................................
Nr konta bankowego: ......................................................................................................... ......................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych
i wykonawczych samochodu osobowego
o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka”
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w siwz za cenę brutto:
…………………….……………….. PLN (słownie złotych: …………………………………
……………………….…………………………………………………………………………)
łącznie z podatkiem VAT,

2.

Oferuję/my samochód:
1) marka ………….., model …………., wersja ……………., rok produkcji pojazdu ……………
2) maksymalna moc netto silnika spalinowego (w kW) ………………………………kW*;
*maksymalna moc netto silnika spalinowego musi być podana w kilowatach (stosując
podstawowe zasady matematyczne), przy czym nie może być mniejsza niż określona
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do siwz:
3) maksymalna moc netto silnika elektrycznego (w kW) ………………………………kW*;
*maksymalna moc netto silnika elektrycznego musi być podana w kW (stosując podstawowe
zasady

matematyczne),

przy

czym

nie

może

być

mniejsza

niż

określona

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do siwz
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4) średnia emisja dwutlenku węgla w trybie mieszanym (CO2) (w g/km ) …………… g/km*
*średnia emisja dwutlenku węgla w trybie mieszanym (CO2) nie może być większa niż
określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4
do siwz
5) wyposażony w automatyczną skrzynię biegów;
6) wyposażony w automatyczną klimatyzację.
3. Udzielam/my :
1) gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu
kilometrów na okres …………………………… miesięcy*;
*minimalny okres gwarancji 24 miesiące
2) gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu na okres …………………………….. miesięcy*;
*minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
3) gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu na okres ……………….. miesięcy*;
*minimalny okres gwarancji 72 miesiące.
- licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Wskazuję/jemy co najmniej jedną autoryzowaną stację obsługi (nazwa i adres)
dla zaoferowanego samochodu na terenie województwa zachodniopomorskiego:
………………………………………………………………………………………………………
(Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wykazu autoryzowanych stacji w formie
odrębnego załącznika do formularza Oferty cenowej).
5. Oświadczam(y), że posiadam(y) dokument potwierdzający, że jestem/jesteśmy autoryzowanym
dealerem oferowanego samochodu, dla którego składam(y) ofertę.
6. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do 30 grudnia 2020 r.
licząc od dnia zawarcia umowy.
7. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami
oraz wszystkimi modyfikacjami i nie wnoszę/simy zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich
zawarte oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Akceptuję/my wzór umowy (załącznik nr 3 do siwz) i w przypadku wybrania mojej/naszej
oferty zobowiązuje/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą przez czas wskazany
w rozdziale XI siwz
10. Oświadczam(y), że oferuje(my) bezpłatne przeglądy gwarancyjne na okres ……… lat licząc
od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
11. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej
wskazanych części zamówienia:
Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
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9.

Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

10. Oświadczam, że:
1)

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,

2)

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
_____________________. Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________________ zł netto *.
(* niepotrzebne skreślić)

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

11.

Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.
12. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**?


Tak



Nie

** informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

13. Oświadczam(y), 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 postępowaniu.
14. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................

..............................., dn. ..............................

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy)
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