Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-35/11

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres:

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

Nr KRS* ..................................Nr REGON .............................................. Nr NIP .....................................
Nr. tel......................................................................... Nr faks ......................................................................
Adres e-mail ..............................................................Strona www ..............................................................
Ja niŜej podpisany(a),................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego (rok
produkcji 2011) samojezdnego laboratorium terenowego, zamontowanego na podwoziu osobowego
samochodu terenowego z napędem na 4 koła, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu
zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i
ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory
wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z
publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia
13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Marka:………………………. ......, typ /model ......................................................../………..................................................

wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto (z VAT) w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN..................................................................................................
(słownie złotych: ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................)

Specyfikacja techniczno - funkcjonalno- uŜytkowa
oferowanego samojezdnego laboratorium terenowego, zamontowanego na podwoziu
osobowego samochodu terenowego z napędem na 4 koła – 1 sztuka

L.p.

Wymagania Zamawiającego wraz
z opisem funkcjonalno-technicznym oraz
wymaganym wyposaŜeniem
(wymagania minimalne)

1.

Rok produkcji: 2011 – fabrycznie nowy

2.

Pojemność skokowa od 2 000 do 2 500 cm3

Parametry funkcjonalnotechniczne oraz wyposaŜenie
oferowanego samochodu *

................................... r.
poj.: ..................................... cm³

4.
5.

Podwozie i nadwozie – pojazd specjalny
campingowy
Silnik wysokopręŜny rzędowy, 4-ro cylindrowy
Europejski Standard Emisji Spalin – EURO 5

6.

Moc od 100 do 170 KM

7.

Skrzynia biegów manualna

8.

Ilość biegów minimum 5 + wsteczny

9.

Napęd na 4 koła

TAK / NIE*

10.

Stały napęd na jedną oś z dołączanym napędem
na pozostałą oś

TAK / NIE*

11.

Dopuszczalna Masa Całkowita 3500 kg

TAK / NIE*

3.

marka i typ
...........................................………….
TAK / NIE*
TAK / NIE*
TAK / NIE*
moc: ...................................... KM
ilość biegów ......................

12.

Pojemność zbiornika paliwa od 80 do 150 dm3

Pojemność …………. dm3

13.

Alternator 14 V min. 220 A

Alternator 14 V ………… A

14.

Akumulator Ŝelowy od 200 do 240 Ah

15.

Elektrycznie sterowane szyby w szoferce

TAK / NIE*

16.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

TAK / NIE*

17.

Poduszka powietrzna kierowcy

TAK / NIE*

18.

Centralny zamek z pilotem

TAK / NIE*

19.

Szyby a-termiczne w szoferce

TAK / NIE*

20.

System ogrzewania postojowego

TAK / NIE*

21.

Siedzenia szoferki z podłokietnikami

TAK / NIE*

22.

Kolor karoserii – jasny

kolor: .................................................

23.

Regulacja kierownicy

TAK / NIE*

24.

Instalacja elektryczna do haka

TAK / NIE*

25.

Hak holowniczy

TAK / NIE*

26.

Automatyczne włączanie świateł

TAK / NIE*

27.

Światła przeciwmgielne

TAK / NIE*

28.

Światła obrysowe zewnętrzne

TAK / NIE*

29.

Koło zapasowe

TAK / NIE*

30.

Komplet opon zimowych i letnich

TAK / NIE*

31.

Włącznik napędu 4x4

TAK / NIE*

32.

System EPS

TAK / NIE*

33.

System ASR

TAK / NIE*

34.

System ABS

TAK / NIE*

35.

Gwarancja minimum 2 lata na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne

Akumulator Ŝelowy ……….. Ah

Gwarancja ………. lata

Wymiary zewnętrzne pojazdu
36.

Długość całkowita od 590 do 700 cm

37.

Szerokość od 190 do 230 cm

Szerokość …………….. cm

38.

Wysokość od 270 do 290 cm

Wysokość …….......….. cm

39.

Rozstaw osi od 340 do 450 cm

Rozstaw osi ………………… cm

40.

Okna dachowe – minimum 2 szt

Okna …………… szt.

Długość całkowita ……………. cm

WyposaŜenie pojazdu
41.

Kabina prysznicowa

TAK / NIE*

42.

Toaleta ze zbiornikiem kasetowym

TAK / NIE*

43.

Kuchnia – z płytą ceramiczną

TAK / NIE*

44.

Lodówka kompresorowa od 80 dm3 do 100 dm3

45.

Podłączenie zewnętrzne 230V z ładowarką
minimum 30A

TAK / NIE*

46.

Oświetlenie wewnętrzne LED

TAK / NIE*

47.

Bateria słoneczna minimum 110W

TAK / NIE*

48.

Instalacja wodna z pompką ciśnieniową

TAK / NIE*

49.

Zbiornik świeŜej wody minimum 100 dm3

TAK / NIE*

50.

Zbiornik szarej wody minimum 60 dm3

TAK / NIE*

51.

Spanie dla minimum 4 osób

52.

53.

Przestrzeń bagaŜowa z dostępem z zewnątrz
Osłona przeciwdeszczowa zewnętrzna nad
wejściem do przedziału mieszkalnego o
wymiarach minimum 3 x 2,5 m

Lodówka kompresorowa ….. dm3

spanie dla .................. osób
TAK / NIE*

wymiary osłony ......................... m

Uwaga: *)
- Wykonawca zobowiązany jest podkreślić TAK*) lub NIE*) w zaleŜności od tego czy oferowany
samochód spełnia wymagane parametry funkcjonalno – techniczno - uŜytkowe, czy teŜ nie spełnia,
- Wykonawca zobowiązany jest teŜ do wypełnienia tabeli tam, gdzie wskazano i podania konkretnych
wartości liczbowych przy parametrach mierzalnych.
- JeŜeli samochód nie będzie spełniał w/w wymagań – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Oświadczamy, Ŝe zapewnimy usługi autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Autoryzowany serwis znajduje się w ……………………………………… przy ulicy:
……….………………………………………………………………………………..……………………
Oświadczamy, Ŝe:
1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
5. Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do 23 grudnia 2011 r.
6. Zgadzamy się na termin płatności za przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni (przelewem) od dostarczenia
pojazdu, podpisanego protokołu odbioru i wystawionej prawidłowo faktury VAT.
Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców *
*Następujące usługi zlecamy podwykonawcom ( podać nazwę podwykonawcy oraz zakres zleconych usług):

………………………………………………………………….…………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Osoby do kontaktów z zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
2).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1/…..................................................................................
2/…..................................................................................
3/…..................................................................................
4/…...................................................................................
5/…..................................................................................
6/…..................................................................................
7/…..................................................................................
8/…..................................................................................
9/…...................................................................................
10/….................................................................................

Na ….............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

…………………………………………….. …………………………………………………………
/miejscowość i data/

___________________
*) niepotrzebne skreślić

/pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

