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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  

znak FPZ.271.3.29.2021 

 

       Odbiorca:       Ośrodek Pomocy Społecznej 

            ul. Kolonia 1B  

                                                                                                                  07-411 Rzekuń 
 

Zamawiający: Gmina Rzekuń’ 
  ul. Kościuszki 33 
  07-411 Rzekuń  

Wykonawca:  
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego nr postępowania FPZ.271.3.29.2021: pn. Dostawa nowego 9-osobowego samochodu 

(8+1) przystosowanego do przewozu osób z  niepełnosprawnością, w tym co najmniej jednej 

osoby na wózku inwalidzkim, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

brutto …………………… zł (słownie: ……………………………………………… złotych) 

w tym podatek VAT ………… zł (słownie: ………………………………………… złotych) 

netto ………………..…… zł (słownie: ……………………………………………… złotych) 

 

1. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji: 

 na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady 

materiałowe i fabryczne na okres ………………………….. przy limicie przebiegu 200 000 km; 

tj. wydłużamy minimalny (48 miesięczny) okres gwarancji o …………..…..… miesięcy; 

 na powłokę lakierniczą ………………………..………….….…. (minimum 36 miesięcy); 

 na perforację nadwozia ……………………………………..……… (minimum 12 lat). 
 

2. Oświadczamy, że posiadamy autoryzowany punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz 

obsługę pogwarancyjną, który znajduje się w ……………………………………………………… 

………………………….………….(należy podać adres) tj. ……………………….…. km (należy 

podać odległość) od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. 
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3. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i zapoznaliśmy się 

z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi  

w niej zasadami postępowania.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w 

Zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy Załącznik nr 5 oraz w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą.  

7. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

nieudostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających się na 

ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o numerach 

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

8. Wyznaczamy osobę do kontaktu z Zamawiającym: imię i nazwisko: …………………………….., 

telefon: ………………….., adres e-mail: ……………………………., fax ……………………….. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Załącznik nr 1 – popis przedmiotu zamówienia oraz załączniki do popisu przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3- oświadczenie  

- o braku powiązań  

- o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  

Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

inne …………………………………………… 

 

 

 

………………………….., dnia …………………..  
(miejscowość) 
 

 

 

 

……………..………………………………………………………………….. 
/Podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy/ 


