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Załącznik Nr 1 

DPSJ.KG.252.23.2017 

 

……………………………..     
        (pieczęć Wykonawcy)       

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa, siedziba Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP ……………………………………………………………………………………………... 

REGON ………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faxu ………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej 

w Jarogniewicach 

ul. Poznańska 25 

64-020 Czempiń 

 

 

 

 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu 

osobowo dostawczego typu kombi van, oferuję dostawę samochodu marki ……………………… 

model …………………………………………… za kwotę:  

…………………………………………..………………………………………………...  zł brutto  

w tym …………… % podatku VAT, 

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………….. /100 zł) 

Przedstawiony w ofercie samochód jest fabrycznie nowy posiada następujące wyposażenie: 

 

L.p. Rodzaj wyposażenia Oczekiwane wyposażenie Samochód posiada  

(wpisać tak /nie lub 

parametry) 

1.  Liczba miejsc 5  

2.  Typ nadwozia Kombi VAN  

3.  Liczba drzwi 6 (drzwi do przedziału 

pasażerskiego przesuwane z 

prawej i z lewej strony, tylne 

drzwi dwuskrzydłowe z 

oknami) 
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4.  Szerokość drzwi bocznych 

do przedziału 

pasażerskiego  

Nie mniej niż 650 mm  

5.  Zderzaki, klamki, lusterka 

zewnętrzne 

Lakierowane w kolorze 

nadwozia 

 

6.  Lakier jednobarwny 

podstawowy lub 

metaliczny 

Wiśniowy lub niebieski ciemny 

metaliczny lub szary ciemny 

metaliczny lub grafit metaliczny 

 

7.  Gwarancja minimalna 2 lata na podzespoły 

mechaniczne 

3 lata na powłokę lakierniczą 

12 lat  na perforację nadwozia 

 

8.  Koła (opony, felgi) Felgi stalowe z oryginalnymi 

kołpakami lub ze stopu metali 

lekkich, minimum 15 cali z 

ogumieniem letnim 

 

9.  Dodatkowy komplet kół Felgi stalowe 4 szt. minimum 15 

cali z ogumieniem zimowym i 

oryginalnymi kołpakami w 

przypadku zaoferowania kół 

podstawowych ze stopów 

lekkich 

 

10.  Koło zapasowe  Pełnowymiarowe  

11.  Długość całkowita Nie mniej niż 4380mm nie 

więcej niż 4420mm 

 

12.  Wysokość całkowita Nie więcej niż 1895mm  

13.  Szerokość całkowita (z  

rozłożonymi lusterkami) 

Nie więcej niż 2120mm  

14.  Rozstaw osi Nie mniej niż 2660 mm  

15.  Prześwit bez obciążenia Nie mniej niż 150  

16.  Ładowność  Min 650 kg  

17.  Pojemność zbiornika 

paliwa 

Co najmniej 55 - 60 l  

18.  Skrzynia biegów Maualna 5 - 6 biegowa  

19.  Pojemność silnika Nie mniej niż 1400 cm³ i nie 

więcej niż 1600 cm³ 

 

20.  Paliwo Benzyna  

21.  Moc silnika  Nie mniej niż 120 KM  

22.  Zużycie paliwa średnie (cykl mieszany) 6,0  

l/100km 

 

23.  Norma emisji spalin Euro 6  

24.  Rodzaj napędu Na przednią oś  
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25.  Układ antypoślizgowy 

ABS z układem  

elektronicznego rozdziału 

sił hamowania oraz 

układem awaryjnego 

hamowania 

Wymagany  

26.  Układ dynamicznej 

kontroli stabilności toru 

jazdy z elektronicznym 

układem kontroli trakcji 

Wymagany  

27.  Czołowe i boczne 

poduszki powietrzne 

kierowcy i pasażera z 

przodu 

(z możliwością  

dezaktywacji poduszki 

czołowej pasażera) 

Wymagane  

28.  Kurtyny boczne na 

zewnętrznych miejscach 

w  2 rzędzie siedzeń 

Wymagane  

29.  Blokada skrzyni biegów 

- mechaniczne 

zabezpieczenie 

antykradzieżowe 

montowane na stałe w 

nadwoziu samochodu o 

skuteczności 

antykradzieżowej 

potwierdzonej 

certyfikatem TÜV.  

Wymagana  

30.  Podgrzewana tylna szyba Wymagana  

31.  Pełne przeszklenie 

przedziału pasażersko 

ładunkowego 

Wymagane  

32.  Przyciemniane tylne 

szyby boczne  

Wymagane  

33.  Światła przeciwmgłowe 

przednie 

Wymagane  

34.  Elektryczne sterowane i 

podgrzewane lusterka 

zewnętrzne 

Wymagane  

35.  Fotel kierowcy z regulacją 

wysokości 

Wymagany  

36.  Fotele wyposażone w 

zagłówki 

Wymagane  

37.  Fotele tapicerka tkanina / 

materiał 

Wymagane 
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38.  Siedzenie w 2  rzędzie  

trzyosobowe /dzielone 

(60/40)/ ze składanymi 

oparciami / możliwość 

złożenia do 

przodu/możliwość 

szybkiego demontażu bez 

użycia narzędzi 

Wymagane 

 

 

 

39.  Pojemność bagażnika 

przy siedzeniach 

rozłożonych / złożonych 

Minimum 700 / 3000  

40.  Wyłożenie ścian bocznych 

w przedziale pasażersko 

ładunkowym 

Wymagane  

41.  Podłokietnik ze 

schowkiem pomiędzy 

siedzeniem kierowcy i 

pasażera z możliwością 

regulacji podłokietnika 

Wymagany  

42.  Centralny zamek 

sterowany zdalnie pilotem 

w kluczyku na wszystkie 

drzwi – 2 kpl. 

Wymagany  

43.  Fabryczny immobilizer Wymagany  

44.  Elektrycznie sterowane 

szyby przednie 

Wymagane  

45.  Czujniki parkowania z 

tyłu  

Wymagane  

46.  Klimatyzacja climatronic Wymagana   

47.  Wbudowany aktywny 

GPS z ekranem 

dotykowym minimum 6 

cali 

Wymagany  

48.  Darmowa aktualizacja 

GPS w serwisie 

Wymagana minimum 5 lat  

49.  Radio z nagłośnieniem w 

przedziale kierowcy i 

pasażerskim (minimum 4 

głośniki) 

Wymagane  

50.  Wspomaganie kierownicy Wymagane  

51.  Regulacja kierownicy w 

dwóch płaszczyznach 

Wymagane  

52.  Światła do jazdy dziennej Wymagane  

53.  Kierownica 

wielofunkcyjna 

Wymagana  
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54.  Komplet fabrycznych 

dywaników w 1 i 2 

przedziale siedzeń 

Wymagane 

 

 

55.  Gniazdo zapalniczki i 

USB  

Wymagane  

56.  4 uchwyty do mocowania 

ładunku w przedziale 

bagażowym 

Wymagane  

57.  System rozpoznający 

zmęczenie kierowcy 

Opcja  

58.  Sygnalizacja spadku 

ciśnienia w oponach 

Opcja  

59.  Tempomat  Opcja   

 

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że załączony do zaproszenia wzór umowy został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..   
        (pieczątka i podpis Wykonawcy) 


