
                                                                               Załącznik nr 1 – Formularz oferty ( wzór ) 

 

O F E R T A  

 

 

................................................................. 
(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć) 

NIP:........................................................ 

Regon:.................................................... 

Tel:......................................................... 

Fax:......................................................... 

e-mail:..................................................... 

 

Adresat: 

Dom Dziecka 

Ul.Podleśna 6 

37-450 Stalowa Wola 

tel:   0-15  842 02 01 

fax:  0-15  842 02 01 

e-mail: dom82@o2.pl 

NIP 8651008716 

 

 
W związku z ogłoszeniem  przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa 

fabrycznie nowego 7-osobowego samochodu” 
 

 

My niżej podpisani :  

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   

(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN  

 

 

 

 

 

 

 

Wartość samochodu przyjętego od Zamawiającego  

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   



(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN  

 

Wartość przedmiotu zamówienia pomniejszona o wartość samochodu przyjętego od 

zamawiającego(cena ofertowa podlegająca ocenie) 

 

 

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   

(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN 

 

Jednocześnie: 

 

1. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy w terminie do  …………………r.; 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi  i w pełni 

je akceptujemy oraz że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia; 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 

tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert; 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do 

SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5. Przewidujemy /nie przewidujemy * powierzenie podwykonawcom  wykonanie    

    następujących części zamówienia: (* niepotrzebne skreślić) 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

6. Ofertę składamy na ….. ponumerowanych stronach.  

 

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

 

 

 

 



Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. …………………………………………….  

5. …………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

............................, .....................                                    ............................................................... 

   (miejscowość)         ( data)                                                          ( pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

                                                                                                          Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.....................................                                                                                Załącznik Nr 2 
         ( pieczęć firmy) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

My, niżej podpisani  

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

nazwa/firma……………………………………………………………………………….. 

adres……………………………………………………………………………………….. 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późniejszymi zmianami), a w tym: 

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................, .....................                           ............................................................... 

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

......................................                                                                                Załącznik Nr 3 
      ( pieczęć firmy) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24  

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

My, niżej podpisani  

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

nazwa/firma……………………………………………………………………………….. 

adres……………………………………………………………………………………….. 

 

 

oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  

 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 

 

 

 

 

 

 

 

............................, .....................                           ............................................................... 

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



                                                                                                                          Załącznik Nr 4 
     ( pieczęć firmy) 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SAMOCHODU 

 

Oferujemy dostawę samochodu o n/w parametrach technicznych: 

 

 

l.p. Parametry techniczne  Propozycja 

Wykonawcy 
1. Marka samochodu  

2. Model samochodu  

3. Moc silnika   

4. Rodzaj silnika  

5. Moment obrotowy   

6. Pojemność skokowa silnika  

7. Rok produkcji   

8. Stan techniczny  

9. Skrzynia biegów  

10. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg. normy UE 

2004/03/EC 

 

11. Norma spalania  

12. Rozstaw osi  

13. Napęd  

14. Kolor  

15. Bezpieczeństwo  

15.1 hamulce tarczowe przód i tył TAK/NIE* 

15.2 system ABS,  

 

TAK/NIE* 

 15.3 system stabilizacji toru jazdy, 

 

 

15.4 wspomaganie układu kierowniczego TAK/NIE* 

15.5 poduszki powietrzne przednie i boczne, kurtyny powietrzne TAK/NIE* 

16. Wyposażenie  

16.1 immobiliser TAK/NIE* 

16.2 autoalarm TAK/NIE* 

16.3 zdalnie sterowany zamek centralny z pilotem TAK/NIE* 

16.4 radio z zestawem głośników TAK/NIE* 

16.5 elektrycznie regulowane przednie szyby boczne TAK/NIE* 

16.6 elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne TAK/NIE* 

16.7 klimatyzacja  TAK/NIE* 

16.8 ogrzewanie  TAK/NIE* 

16.9 fotel kierowcy z regulacja wysokości TAK/NIE* 

16.10 regulacja kolumny kierowniczej TAK/NIE* 

16.11 koło zapasowe pełnowymiarowe TAK/NIE* 

16.12 komplet narzędzi w tym min. podnośnik samochodowy i klucz 

do kół 

TAK/NIE* 

              TAK/NIE* 

16.13 trójkąt ostrzegawczy, TAK/NIE* 

16.14 Komplet opon zimowych               TAK/NIE* 

16.15 przyciemniane szyby TAK/NIE* 

16.16 zestaw głośnomówiący  

17 Gwarancja   



17.1 okres gwarancji min. 3 lata na silnik i podzespoły               TAK/NIE* 

17.2 okres gwarancji na perforacje nadwozia – min. 120 miesięcy           TAK/NIE* 

20. Zużycie energii (MJ/km)  

21. Emisja dwutlenku węgla (g/km)  

22. Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów (g/km) 

 

 

 

Inne dodatkowe wyposażenie proponowane przez Wykonawcę: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

............................, .....................                           ............................................................... 

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)  

 

 

 

 

1.*niepotrzebne skreślić 

2. wszystkie pola tabeli należy wypełnić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



Załącznik nr 5 
 

 

 

                                                                UMOWA NR………………………. 

    

    

 

 

 

W dniu........2012 r. pomiędzy                                                                                                      

Dom Dziecka 

Ul.Podleśna 6 

37-450 Stalowa Wola 

tel:   0-15  842 02 01 

fax:  0-15  842 02 01 

e-mail: dom82@o2.pl 

NIP 86510 08 716 

  

  

1………………………………………. 

zwanym  dalej Zamawiającym, 

 

a  ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

reprezentowanym  przez : 

 

1 ………………………………………………………………………………………………. 

zwanym  dalej  Wykonawcą , 

 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ….2012 r. zgodnie z 

art. 10 ust.1 w związku z art. 39 - 46  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę o  

następującej treści:  

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie polegające na 

dostawie fabrycznie nowego 7-osobowego samochodu tj. samochodu: 

marki……………..model:………………..zwanego dalej „samochodem” Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr … do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia – wydania samochodu dla   

    Zamawiającego   do dnia…………………..r. 

2. Do dnia wydania samochodu Zamawiającemu ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu  

    spoczywa na Wykonawcy. 

3.Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 



 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie   za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  

     zgodnie z   ofertą Wykonawcy z dnia……………….,  

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   

(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN  

 

 

Wartość samochodu przyjętego od Zamawiającego  

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   

(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN  

 

Wartość przedmiotu zamówienia pomniejszona o wartość samochodu przyjętego od 

Zamawiającego(cena ofertowa) 

 

 

kwotę netto      ..........................        PLN 

 

kwotę brutto    ..........................         PLN   

(słownie:........................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT w wysokości  ......................PLN 

 

  
    

        

2. Wynagrodzenie  o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 



3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania 

oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do    Zamawiającego zarówno 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu    przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Rozliczenie umowy pomiędzy Stronami  nastąpi po wykonaniu przedmiotu  zamówienia,  

na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę  faktury VAT, po odbiorze faktycznym 

przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem podpisanym przez przedstawicieli 

obydwu stron. 

2. Płatność  za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia dokonana będzie  przelewem na 

konto  Wykonawcy w : ………………………………………………………………….. 

    w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej   

faktury. 

 

§ 5 

 

 

Strony ustalają termin dostawy samochodu na dzień……………………….. 

 

 § 6 

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej   

umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w 

następujących   przypadkach : 

 

 1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 

 odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 

 1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu : 

- karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3  umowy  

- karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  – w wysokości 0,1 % 

wysokości wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki 

- karę za zwłokę  w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego - za 

każdy dzień zwłoki 

   

2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku  realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 7 

 

 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 



    a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

    b) zostanie złożony w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości wykonawcy lub oświadczenie  

o wszczęciu postępowania naprawczego, 

    c) w razie zagrożenia upadłością wykonawcy, 

    d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym  

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, 

        

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 8 

1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy,  

   nieużywany, wolny od wad, kompletny, zgodny ze SIWZ stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada pełny zestaw  

    wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji    

    zgodnie z ofertą: 

3.1. ………………………………………. 

3.2. ………………………………………… 

    liczonej od dnia odbioru samochodu stwierdzonego w protokole odbioru. 

4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje wszelkie wady materiałowe, montażowe  

     i produkcyjne.  Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonego samochodu z ofertą  

    ( załącznik nr 4 do oferty). 

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

    materiałowych, prawnych i montażowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia  

    zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do bezpłatnej  

    naprawy  szkód powstałych w związku z ujawnieniem się wad w przedmiocie umowy.  

6. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych na warunkach jw. 

     W autoryzowanych stacjach obsługi producenta samochodu stanowiącego przedmiot  

     zamówienia. 

 

 

 

§ 9 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 



Załącznikami do umowy są : 

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy z dnia................. 

3. Warunki techniczne – Załącznik nr 4 do SIWZ 

     

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

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

 

 

2..................................     2.......................................  

 


