Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
……………………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………..
/pieczęć Wykonawcy/

Do:
Warszawski Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa

OFERTA
Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Fax: ..................................................., email: ………………………………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
"Leasing fabrycznie nowego samochodu "
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto (proszę podać zgodnie z Rozdziałem XIII
SIWZ, tj. opłata wstępna, wszystkie raty i wartość końcowa pojazdu będącego przedmiotem oferty, przy czym w
wartość oferty wliczona jest również opłata za rejestrację pojazdu, pierwszy przegląd okresowy zgodnie z instrukcją
producenta, tj. wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę filtra klimatyzacji, czynności i części zgodne z
instrukcja producenta dla pierwszego przeglądu, likwidację szkód komunikacyjnych razem z zapłatą VAT za
naprawę, samochód zastępczy na czas naprawy blacharsko lakierniczej):
................................... złotych (słownie:............................................................................... złotych).
2. Oświadczamy, że okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 36
miesięcy od dnia wydania samochodu (względnie wydania dowodu rejestracyjnego dla
samochodu bądź pozwolenia czasowego dla przedmiotu leasingu, przy czym data ta w żadnym
wypadku nie będzie wcześniejsza niż data zawarcia umowy leasingu).
3. Samochód zostanie dostarczony w terminie ........... (słownie: ................................) dni od daty
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zawarcia umowy.

4. Oferujemy leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu fabrycznie nowego w zakresie
wymagań technicznych oraz wyposażenia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, określonym w Tabeli nr 1.
5. Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych, wartość samochodu oraz wartość wykup samochodu
określiliśmy i oferujemy na warunkach przyjętych w Tabeli Nr 2.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
akceptujemy jej postanowienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń..
7. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia
.......................................................................................................................................................

........................................., dnia .......................
Miejscowość
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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Tabela Nr 1 – POJAZD
Marka samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę marki samochodu),
Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu),
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Wymagane minimalne warunki techniczne:
WARUNKI
TECHNICZNE

PODAĆ DLA OFEROWANEGO POJAZDU
(wpisać konkretne właściwości pojazdu)

1. Rok produkcji
2.

Klasa wg SAMAR

3.

Długość całkowita

5.

Szerokość całkowita
z lusterkami
Rozstaw osi

6.

Typ silnika

7.

Moc silnika

8.

Skrzynia biegów

9.

Napęd

10.

Nadwozie

11.

Masa całkowita

12.

Pojemność bagażnika

13.

Średnie zużycie paliwa (cykl
mieszany) według danych
technicznych
Producenta

4.
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14.

Liczba drzwi

15.

Poziom emisji CO2 (g/km)

16.

Zużycie energii

17.

Emisja tlenków azotu,
cząstek stałych i
węglowodorów
niemetalowych

Wymagane minimalne wyposażenie:
WYPOSAŻENIE
18.

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

19.

21.

Boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i
pasażera
ABS (bądź system równoważny zapobiegający blokowaniu się
kół podczas hamowania)
System stabilizacji toru jazdy

22.

Reflektory LED (tylne lub przednie)

23.

Alarm

24.

Centralny zamek

25.

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

26.

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

27.

Fabryczny radioodtwarzacz

28.

Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich i tylnych

29.

Koło zapasowe lub dojazdowe

20.

PODAĆ DLA OFEROWANEGO
POJAZDU
(wpisać TAK/NIE)
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 16 ’’ z oponami letnimi (fabrycznie
nowe)
Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 16 ’’ z oponami zimowymi
(fabrycznie nowe)

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i
podgrzewane w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi
kierunkowskazami
Doświetlenie zakrętów (co najmniej w światłach
przeciwmgielnych
Czujnik deszczu
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Lakier metalizowany.
Czujniki ciśnienia w oponach
Boczne kurtyny chroniące osoby w 2 rzędzie siedzeń
Regulacja odcina lędźwiowego na fotelu kierowcy,
Regulacja położenia fotela kierowcy co najmniej w 4
kierunkach
Wbudowany zestaw głośnomówiący bluetooth,
2 gniazda USB
Automatyczne reflektory
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane dysze spryskiwaczy,
Wyświetlacz dotykowy co najmniej 8 calowy
Zdalne sterowanie na kierownicy

Opcje wyposażenia wyboldowane i z użyciem kursywy mają znaczenie wyłącznie na potrzeby oceny oferty w kryterium "Wyposażenie dodatkowe".

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

5

Tabela Nr 2
1. Wartość POJAZDU (netto/brutto) wynosi …………………………………………. zł.
2. Wartość wykupu POJAZDU (netto/brutto) wynosi ………..…………………… zł

5. Wysokość opłat z tytułu rat leasingowych dla pojazdu wynosi:

Lp.

Wysokość opłaty wstępnej *
(wstępna / inicjalna)
Netto/Brutto
[zł]

Wysokość pojedynczej
raty (netto/brutto)***
[zł]

1

2

1.

Wartość
wszystkich 36
rat w całym
okresie
leasingu (w
okresie od 1 do
36 miesiąca)
[netto/brutto]
zł

Kwota wykupu
(netto/brutto)
[zł] **

Razem
wartość brutto/netto
opłat leasingowych
(kol. 1+3+4)
[zł]

3

4

5

.

* Wartość opłaty wstępnej = 10% wartości Pojazdu.
** Kwota wykupu powinna być nie mniejsza niż 50% wartości Pojazdu
*** Rata leasingowa obejmuje również opłatę za rejestrację pojazdu, pierwszy przegląd okresowy zgodnie z instrukcją producenta, tj. wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę
filtra klimatyzacji czynności i części zgodne z instrukcja producenta dla pierwszego przeglądu, likwidację szkód komunikacyjnych razem z zapłatą VAT za naprawę, samochód
zastępczy na czas naprawy blacharsko lakierniczej.

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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