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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

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

Miejscowość i data  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy: ……………………………………………………..………………………………… 

Adres Wykonawcy: ..……………………………………………………...…………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………...…………………...…………………….………………………..… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę używanego samochodu dostawczego do 3.5 t 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

za kwotę: 

 

Wynagrodzenie netto: ……………………………………………………….. zł  

 

plus podatek VAT: …………………………………………………… zł, przy stawce …………… % 

 

Łączne wynagrodzenie brutto: …………………………..……………… zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….….…….) 

 

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego oraz oferowane przez Wykonawcę: 

L. p. 
Nazwa parametru technicznego 

(minimalne wymagania Zamawiającego) 

Wypełnia Wykonawca: 

TAK/NIE 

lub oferowane parametry 

techniczne 

Parametry techniczne używanego samochodu dostawczego do 3,5 t: 

1 Marka  

2 Model  

3 Typ samochodu  

4 Kolor samochodu  

5 Rok produkcji (minimum 2004 r.)  

6 Przebieg (maksymalnie do 400 000 km)  

7 Pojemność silnika  

8 Moc silnika  

9 Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t TAK / NIE * 

10 Rodzaj paliwa (olej napędowy) TAK / NIE * 

11 Skrzynia biegów manualna TAK / NIE * 

12 Zabudowa typu: brygadówka TAK / NIE * 

13 Liczba miejsc  

14 Wywrot trójstronny TAK / NIE * 

15 Napęd na oś przód / oś tył / 4x4 * 
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16 Ładowność [kg]  

17 Klimatyzacja TAK / NIE * 

18 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera TAK / NIE * 

19 ABS TAK / NIE * 

20 ESP TAK / NIE * 

21 Wspomaganie układu kierowniczego TAK / NIE * 

22 Autoalarm TAK / NIE * 

23 Immobiliser TAK / NIE * 

24 Centralny zamek TAK / NIE * 

25 2 komplety kluczy TAK / NIE * 

26 
Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz 

do kół 

TAK / NIE * 

27 
Spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, 

homologacja, karta pojazdu 

TAK / NIE * 

28 

Samochód jest zarejestrowany w Polsce (ważne 

badanie techniczne i ubezpieczenie) lub 

przygotowany do rejestracji 

TAK / NIE * 

29 
Sprawny technicznie i gotowy do użytkowania 

(samochód nie może być uszkodzony) 

TAK / NIE * 

 
* niepotrzebne skreślić 

Wypełnienie pól zaznaczonych na szaro jest obowiązkowe. 

 

 

Oświadczenia:  

1. W odpowiedzi na ogłoszone przez Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji 

zapytanie ofertowe oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Uzyskałem niezbędne informacje 

do przygotowania oferty i gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie 

z treścią Zapytania ofertowego. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem 

wykazanym w Formularzu ofertowy.  

2. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Akceptuję załączony projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

  

 

 

 

 

 

 

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

( miejscowość, data)             ( czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 


