
Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:       ................................................  
Siedziba:   .............................................… 
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................      
Numer telefonu:  ................................................  
Numer faksu:   ................................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 

Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Ul. Popiela 2 
88-150 Kruszwica 
tel. 607 638 309 
adres e-mail: woprkruszwica@wp.pl 
adres strony internetowej: www.woprkruszwica.pl 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem, uwzględniając zakres, warunki 
i wymagania podane przez Zamawiającego oferuję cenę ryczałtową: 

 

Cena netto Podatek VAT wg stawki ……% Cena brutto 

   

 
Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
 
Oświadczam, że: 
1. Niniejsza oferta zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania. 

4. Oświadczam, że postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym zostały przeze mnie 

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

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



5. Oświadczam, iż nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 

celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

 
 
                         
 
 

……………………………..                           .................................................................................         
  miejscowość i data                                      /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                             
                            do podpisywania oferty/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU 

L.p. 
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Parametry 

techniczne 

oferowane przez 

Wykonawcę 

niepotrzebne 

skreślić* 

DANE OGÓLNE 

1.  

Nadwozie typ pickup z zabudową skrzyni 

ładunkowej podnoszone boczne klapy na 

siłownikach gazowych, rok produkcji - 

fabrycznie nowy (przebieg do 20km) 

2018 lub 2019, 

przygotowany do 

pierwszej rejestracji 

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

2.  Liczba drzwi 5 Tak / nie* 

3.  Liczba miejsc siedzących 5 Tak / nie* 

4.  Kolor nadwozia Biały 

 

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

5.  Lakier nadwozia Biały ....................... 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1.  Silnik DIESEL Tak / nie* 

2.  Pojemność silnika nie większa niż 1900 cm3  ....................... 

3.  Moc silnika nie mniejsza niż 150 KM ....................... 

4.  Moment obrotowy 300-600 Nm ....................... 

5.  Filtr cząstek stałych (DPF) Tak / nie* 

6.  
Samochód spełnia normę Euro 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków 

azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 
Tak / nie* 

7.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem Tak / nie* 

8.  6-stopniowa manualna skrzynia biegów Tak / nie* 

WYMAGANIA TERENOWE 

1.  Napęd na 4 koła Tak / nie* 

2.  Reduktor Tak / nie* 

3.  Kąt zejścia: min. 20 stopni  Tak / nie* 

4.  Kąt natarcia: min. 25 stopni Tak / nie* 

5.  Kąt wychylenia bocznego: min. 40 stopni Tak / nie* 

6.  Kąt rampowy: min. 20 stopni Tak / nie* 

7.  Głębokość brodzenia: min. 700 mm ....................... 



8.  Rozstaw osi: max 3000 mm Tak / nie* 

9.  Hamulce: przód (wentylowane tarczowe), tył bębnowe)  Tak / nie* 

10.  ABS, Elektroniczny system kontroli trakcji Tak / nie* 

11.  Felgi: 17 do 18 cali.  ....................... 

12.  Zawieszenie przeznaczone na drogi nieutwardzone Tak / nie* 

13.  Sztywny tylny most  Tak / nie* 

14.  Wymiary skrzyni: długość min. 1500 mm, szerokość min. 1500 mm 
Dł. ………….……. 

Szer. ……………… 

WYPOSAŻENIE 

1.  Klimatyzacja automatyczna min. 1-strefowa ....................... 

2.  Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne Tak / nie* 

3.  Ogrzewana szyba tylna Tak / nie* 

4.  Tapicerka koloru ciemnego Tak / nie* 

5.  Wykładzina gumowa przód i tył Tak / nie* 

6.  Płyta metalowa - osłona pod silnikiem z osłoną drążków kierowniczych Tak / nie* 

7.  Radio samochodowe  Tak / nie* 

8.  
Hak holowniczy łatwo demontowany z wiązką 7 pin do holowania 

przyczep z hamulecm o masie do 3,5 tony  
Tak / nie* 

9.  Kamera cofania Tak / nie* 

10.  System stabilizacji przyczepy Tak / nie* 

11.  Immobilizer Tak / nie* 

12.  Centralny zamek Tak / nie* 

13.  Podgrzewane siedzenia przednie Tak / nie* 

14.  Przednie lampy przeciwmgielne Tak / nie* 

15.  Czujniki parkowanie tył Tak / nie* 

16.  Platforma w przestrzeni ładunkowej – obciążenie 250 kg Tak / nie* 

17.  Ogrzewanie postojowe suche Tak / nie* 

18.  
Oświetlenie ostrzegawcze z nagłośnieniem, dodatkowo LED w grill na 

stałe 
Tak / nie* 

19.  Wciągarka 5.200kg lina stalową 28m Tak / nie* 

20.  Oklejenie ostrzegawcze pojazdu Tak / nie* 

INNE WYMAGANIA 

1.  Gwarancja:  

min. 4-letnia bez limitu km/ min. 

5-letnia z limitem do min. 100 

tys. kilometrów 

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

2.  Gwarancja na perforację nadwozia:  min. 6-letnia Tak / nie* 

3.  Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą Tak / nie* 



DOKUMENTACJA 

1.  Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu. Tak / nie* 

 

……………………………..                           .................................................................................         
  miejscowość i data                                      /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                             
                            do podpisywania oferty/ 

 

UWAGA! 

1. Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model pojazdu oraz 
wpisuje w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony ww. opis techniczny 
zaproponowanego samochodu, odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. 

 


