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WORD-KEM-2310-1-3/18 załącznik nr 1 

 do zapytania ofertowego 

 WORD-KEM-2310-1-2/18 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................................................................. 

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

Numer telefonu: ................................................................................................................................. 

Numer faksu: ..................................................................................................................................... 

Adres e-mail do korespondencji: ....................................................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ...................................................................... 

 

 Zamawiający: 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

  w Bielsku-Białej 

  Al. Armii Krajowej 220 A 

   43-316 Bielsko-Biała 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 samochodów osobowych 

przeznaczonych i przystosowanych do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów 

państwowych na prawo jazdy kategorii B wraz z urządzeniami rejestracji przebiegu egzaminów 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, 

oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia: 

 

samochodów osobowych w liczbie 2 szt.  

marka ……………………………………  

typ ………………………….  

rok produkcji ……………… 

za cenę: 

 

Cena wynosi : 

 

 cena netto  ...................................................................................................... zł   

 VAT  ...................................................................................................... zł 
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 cena brutto  ...................................................................................................... zł  

 słownie:  .........................................................................................................  

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

 

 

Udzielam gwarancji: 

- na pojazd (na wszelkie usterki mechaniczne): …………miesięcy/ce, 

- lakier:…………miesięcy/ce, 

- na instalację elektryczną: …………miesięcy/ce, 

- na nadwozie, perforację korozyjną blach: …………miesięcy/ce, 

- na urządzenie rejestracji przebiegu egzaminu:…………..miesięcy/ce; 

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

 

W przypadku zaproponowania zróżnicowanych okresów gwarancji dla potrzeb obliczenia punktowego 

w kryterium oceny ofert „oferowany termin gwarancji” Zamawiający przyjmie najniższą wartość 

wskazaną przez Wykonawcę.  

 

Najkrótszy proponowany okres  / termin gwarancji ………………………………………… 

 

Wykonawca zapewnia obsługę pojazdów w autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się 

w odległości …………….. km. od siedziby WORD – u  

 

Autoryzowane stacje serwisowe znajduje się w następujących lokalizacjach: ( podać dokładne 

dane adresowe i kontaktowe): 

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

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

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

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

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

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego oraz załącznika nr 2 tj. szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść zapytania ofertowego oraz 

załącznika nr 2 tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym oraz w załączniku nr 2 tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
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3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny 

z warunkami / parametrami jakościowymi i organizacyjnymi określonymi w zapytaniu 

ofertowym oraz załącznikach do niego. 

5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz 

inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z p. zm.) zawartych w ofercie oraz 

w załącznikach do niej. 

 

 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

         (miejscowość) (data) (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych 
    do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* jeżeli dołączone są kopie dokumentów to muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem 

 

 


