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WORD-KEM-3210-1-5/18 Załącznik nr 1 do SIWZ 

       (pieczęć Wykonawcy)   

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa:  .............................................................................................................................................. 
 

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

Siedziba:  ............................................................................................................................................... 
 

Strona internetowa ...................................................... e-mail: ......………….…………...…..……  
 

Numer telefonu ....................................................... Numer faksu .................................................. 
 

Numer REGON  .......................................................  Numer NIP .................................................. 
 

  

 Zamawiający: 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
  w Bielsku-Białej 

  Al. Armii Krajowej 220 A 
   43-316 Bielsko-Biała 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WORD-KEM-3210-1/18 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej oferujemy/oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SIWZ: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena netto 
Stawka 
podatku 

VAT 
Cena brutto 

1. Samochód ciężarowy                   
przystosowany do 

prowadzenia szkoleń                   
i do przeprowadzania 

egzaminów na prawo jazdy 
kat. C i C+E 

marka, typ, model 
 

…………………………….. 
 

…………………………….. 
(uzupełnia wykonawca) 

 

Rok produkcji ……………. 
           (uzupełnia wykonawca) 

 
 

1 szt. 
 
 
 
 

 

 

wartość w zł (liczbowo): 
 
 
 
 
 
słownie: 

 wartość w zł (liczbowo): 
 
 
 
 
 
słownie: 
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2. Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia, który wynosi ……..… dni kalendarzowych (uzupełnia 

wykonawca), licząc od dnia podpisania umowy.  

3. Jako wykonawca udzielę gwarancji na pojazd minimum 24 miesiące, na powłokę lakierniczą minimum 

60 miesięcy, na perforację blachy minimum 60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy.  
 

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne zaproponowanego przez nas przedmiotu zamówienia:  

Lp. 

 
Parametry techniczne 

samochodu ciężarowego 
 

 

 
Parametry techniczne  

zaproponowane przez wykonawcę 

(wypełnia wykonawca) 

1. 

Samochód ciężarowy 

wyposażony w silnik diesel o mocy znamionowej 

min. 170 kW, nie przekraczającej 200 kW, 

o pojemności od 5000 cm
3
 do 7800 cm

3
, 

spełniający normę emisji spalin co najmniej 

EURO 6  

Marka, typ, model  
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………….………………..……………………………… 
………………………………………………………………
…………….………………..……………………………… 

2.  
- Długość od 8,00 m do 8,50 m, 

- Szerokość od 2,40 m do 2,55 m, 

- Dwie osie. Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne 

z możliwością regulacji tego zawieszenia, 

- Dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12 t 

(12.000kg), nie więcej niż 13.000 kg 

- Prędkość co najmniej 80 km/h, 

- Skrzynia biegów manualna z co najmniej 8 

przełożeniami w jeździe do przodu, 

- Kolor nadwozia, 

- Rzeczywista masa całkowita co najmniej 10 t 

(obciążenie pojazdu prefabrykatem na podłodze 

antypoślizgowej wraz z zabezpieczeniem 

prefabrykatu przed przemieszczeniem się 

wewnątrz skrzyni ładunkowej pojazdu), 

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 litrów 

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

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

3.  
- ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół 

podczas hamowania, 

- ESP/ASR - układ stabilizacji toru jazdy,  

kontroli trakcji 

- Kabina kompaktowa bez przestrzeni sypialnej. 

- Kabina trzyosobowa, fotel kierowcy oraz skrajny 

prawy pasażera pneumatyczny z możliwością 

regulacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, 

- Dodatkowe kontrolki dla egzaminatora: 

kierunkowskazów (lewego i prawego) - koloru 

zielonego, świateł mijania - koloru zielonego, 

świateł drogowych - koloru niebieskiego, 

- Lewostronny układ kierowniczy ze 

wspomaganiem. 

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością                             

i pochyleniem, 

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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- Klimatyzacja. 

- Elektrycznie podnoszone szyby. 

- Wyłączniki systemów wewnątrz kabiny kierowcy 

systemów: ESP/ASR 

- Pojazd nie może posiadać albo musi mieć 

możliwość wyłączenia urządzeń i systemów 

elektrycznego i automatycznego wspomagania 

jazdy kierowcy tj.: 

czujników parkowania, 

kamery cofania, 

urządzenia wspomagającego ruszanie pod górę, 

  systemu ostrzegającego o pojeździe w polu 

martwym, 

  aktywnego urządzenia wspomagającego 

hamowanie, 

systemu auto-parkowania, 

systemu ostrzegającego o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu, 

systemu rozpoznającego znaki drogowe  

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

4. 
 
 

 

 

-Tachograf samochodowy dla dwóch kierowców. 

- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera. 

- Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka 

wsteczne, lewe i prawe. 

- Lusterka krawężnikowe lewe i prawe ogrzewane  

i sterowane elektrycznie lub mechanicznie, 

- Lusterko przednie ,,dojazdowe” (zgodne z EU) 

po stronie pasażera. 

- Światła do jazdy dziennej, 

- Koło zapasowe ogumione, pełnowymiarowe 

zamontowane do ramy nadwozia, 

- Minimum dwa zabezpieczenia zapobiegające 

kradzieży pojazdu (np. blokada kierownicy, 

elektroniczny immobiliser), 

- osłona (spojler) przeciwsłoneczny (zamontowany 

na stałe na zewnątrz pojazdu) 

- spojler dachowy stały (niwelujący przestrzeń do 

wysokości zabudowy) 

- Pojazd ma być przystosowany do 

przeprowadzania egzaminów państwowych na 

prawo jazdy kat. C i C+E, być wyposażony                 

w dodatkowy pedał hamulca, dodatkowe lusterka 

boczne lewe i prawe, posiadać stosowną 

homologację. 

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
5. Zabudowa: 

Skrzynia ładunkowa zamknięta z aluminiowymi 

burtami o wysokości 400 - 500 mm, obudowana 

plandeką koloru czerwonego,  

- Podłoga wodoodporna i antypoślizgowa. 

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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- Wysokość zabudowy: od 3150mm do 3250mm 

(wysokość całkowita – mierzona od poziomu „0”) 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Podnośnik hydrauliczny 10 t. 

- Klin pod koło 

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt. 

- Gaśnica 

- Apteczka doraźnej pomocy 

- Dywaniki podłogowe gumowe w kabinie 

kierowcy, 

- Hak przystosowany do dolnego sprzęgania 

samochodu z przyczepą, 

- Urządzenie pomocnicze z długą dźwignią do 

bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania 

przyczepy (dot. mechanizmu unoszenia sworznia). 

- zamontowane podświetlone tablica ,,L’’ (1 szt. z 

przodu i 1 szt. z tyłu pojazdu) z możliwością ich 

szybkiego i wielokrotnego montażu i demontażu 

- połączenie pneumatyczne z przyczepą typu 

DUO-MATIC 

- wyprowadzona (w uzgodnionym z zamawiającym 

miejscu)  wiązka przewodów  (zabezpieczona 

bezpiecznikami) składająca się z: 

 Przewodu zasilającego +12 V 

niezależnego od zapłonu – napięcie 

powinno być dostępne niezależnie stanu 

zapłonu (położenia kluczyka w stacyjce), 

 Przewodu zasilającego +12 V zależnego 

od zapłonu – napięcie powinno być 

dostępne wyłącznie po włączeniu zapłonu 

(po przekręceniu kluczyka w stacyjce); 

 Przewodu masowego – ujemny biegun 

zasilania.   

Wpisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

Osobą /osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest 

1. ........................................................................................................ 

tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 

zakres odpowiedzialności .................................................................. 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.  

1. Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ. 

2. Oświadczam/oświadczamy, że podana powyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w siwz i wzorze umowy. 

3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję - (emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
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4. Zamierzam / nie zamierzam zlecić wykonanie dostawy podwykonawcom. 

5. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy 

(firmy) tych podwykonawców są następujące: 

Określenie części zamówienia 

 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty.  

7. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy ……………………………………………. (wpisać małe lub 

średnie przedsiębiorstwo) 

8. W załączeniu przedkładam (-y) następujące załączniki, które są jawne i nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa: 

1) ……………………………………  

2) …………………………………….  

3) …………………………………… 

4) ……………………………………. 

 

 

 

 

 
.……………………......, dn., ……………              ..……………………………..……………………… 

         (miejscowość) (data) (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych 
    do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 


