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

Do:
Warszawski Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy Sp. z o.o.
ul. Gen. Thommee 1b
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

OFERTA
Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Fax: ..................................................., email: ………………………………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
"Najem 4 samochodów "
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Oznaczenie
Pojazdu

Czynsz bazowy

Czynsz
godzinowy

Kaucja
(proszę
podać stawkę %
(proszę
podać
lub wskazać, że
kwotę netto i (proszę
podać
kaucja nie będzie
brutto)
kwotę netto i
pobrana)
brutto)

Oprocentowanie
kaucji
(wykonawca, który
nie zaproponuje
kaucji nie wypełnia
tej kolumny)

Pojazd A
Pojazd B
Pojazd C
Pojazd D
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
akceptujemy jej postanowienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń..
3. 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 A
Marka samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę marki samochodu),
Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu),
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA POJAZDU.

Wymagane minimalne warunki techniczne:

WARUNKI
TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO
POJAZDU
(wpisać konkretne właściwości pojazdu)

Rok produkcji
Długość całkowita
Szerokość
Rozstaw osi
Typ silnika
Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
Nadwozie
Masa całkowita
Pojemność bagażnika

Średnie zużycie paliwa (cykl
mieszany) według danych
12.
technicznych
Producenta
13. Liczba drzwi
14. Poziom emisji CO2 (g/km)

Wymagane minimalne wyposażenie:
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PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA
OFEROWANEGO POJAZDU
(TAK/NIE)

WYPOSAŻENIE
15. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
16. Boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i
pasażera
17. ABS (bądź system równoważny zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania)
18. System stabilizacji toru jazdy
19. Reflektory min. KSENON
20. Alarm
21. Centralny zamek
22. Fabryczny radioodtwarzacz
23. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich
24. Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 19 ’’ z oponami letnimi

Tabela Nr 2 – POJAZD B
Marka samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę marki samochodu),
Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu),
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA POJAZDU.

Wymagane minimalne warunki techniczne:

WARUNKI TECHNICZNE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO POJAZDU
(wpisać konkretne właściwości pojazdu)

Rok produkcji
Długość całkowita
Szerokość
Rozstaw osi
Typ silnika
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Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
Nadwozie
Masa całkowita
Układ wydechowy
Średnie zużycie paliwa (cykl
mieszany) według danych
technicznych
Producenta
Liczba drzwi
Zawieszenie

Wymagane minimalne wyposażenie:

WYPOSAŻENIE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO
POJAZDU (TAK/NIE)

25. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
26. Boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i
pasażera
27. ABS (bądź system równoważny zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania)
28. System stabilizacji toru jazdy
29. Reflektory min. KSENON
30. Alarm
31. Centralny zamek
32. Fabryczny radioodtwarzacz
33. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich
34. Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 18 ’’ z oponami letnimi

Tabela Nr 3 – POJAZD C
Marka samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę marki samochodu),
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Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu),
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA POJAZDU.

Wymagane minimalne warunki techniczne:
WARUNKI TECHNICZNE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO POJAZDU
(wpisać konkretne właściwości pojazdu)

Rok produkcji
Długość całkowita
Szerokość
Rozstaw osi
Typ silnika
Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
Nadwozie
Masa całkowita
Układ wydechowy
Liczba drzwi

Wymagane minimalne wyposażenie:
WYPOSAŻENIE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA
OFEROWANEGO POJAZDU (TAK/NIE)

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i
pasażera
ABS (bądź system równoważny zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania)
System stabilizacji toru jazdy
Reflektory min. KSENON
Alarm
Centralny zamek
Fabryczny radioodtwarzacz
Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich
Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 18 ’’ z oponami letnimi
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Tabela Nr 4 – POJAZD D
Marka samochodu ……………………………….(proszę podać nazwę marki samochodu),
Nazwa modelu samochodu……………………………… (proszę podać nazwę modelu samochodu),
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA POJAZDU.

Wymagane minimalne warunki techniczne:
WARUNKI TECHNICZNE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO POJAZDU
(wpisać konkretne właściwości pojazdu)

Rok produkcji
Klasa wg SAMAR
Długość całkowita
Szerokość z lusterkami
Rozstaw osi
Typ silnika
Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
Nadwozie
Masa całkowita
Pojemność bagażnika
Średnie zużycie paliwa (cykl
mieszany) według danych
technicznych
Producenta
Liczba drzwi
Poziom emisji CO2 (g/km)

Wymagane minimalne wyposażenie:

WYPOSAŻENIE

PROSZĘ OKREŚLIĆ DLA OFEROWANEGO
POJAZDU (TAK/NIE)

35. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
36. Boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i
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pasażera
37. ABS (bądź system równoważny zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania)
38. System stabilizacji toru jazdy
39. Reflektory LED (tylne lub przednie)
40. Alarm
41. Centralny zamek
42. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
43. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
44. Fabryczny radioodtwarzacz
45. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich i tylnych
46. Koło zapasowe lub dojazdowe
47. Komplet oryginalnych kół producenta na felgach
aluminiowych co najmniej 16 ’’ z oponami letnimi
(fabrycznie nowe)
48. Lusterka zewnętrzne elektrycznie lub ręcznie składane i
podgrzewane w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi
kierunkowskazami
49. Czujnik deszczu
50. Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
51. Czujniki ciśnienia w oponach
52. Wbudowany zestaw głośnomówiący bluetooth
53. 2 gniazda USB
54. Podgrzewana przednia szyba
55. Wyświetlacz dotykowy co najmniej 8 calowy
56. Zdalne sterowanie na kierownicy

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