
Załącznik nr 2 do SIWZ  IV/2019-wzór 
Oferta

1. Dane Zamawiającego: 
Gmina Miasta Tarnowa -Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie 
Adres: 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 53 
tel./fax 146 888 666 

2. Rodzaj dokumentu: 
Oferta na dostawę fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego , składana w podstawowym trybie 
tj. w przetargu nieograniczonym, o którym mowa w art.10 ust.1 ustawy „prawo zamówień publicznych” . 

3.  Dane Wykonawcy: 
3.1. Pełna nazwa : 

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

Regon : ................................................. NIP : ................................................... 

3.2. Siedziba firmy –pełny adres : 
……………………………….............................................................................................................. 

3.3. Osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań : 
…………………………………………………………………… 

3.4. Pełny adres zamieszkania właściciela, w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą i nie posiadającego osobowości prawnej: 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………….. 

kod pocztowy…………………, poczta: ……………………., miejscowość: ………………………, 

ulica: ………………., Nr domu: …………………, nr lokalu: ……. 

Województwo: ............................................……, powiat:......................................................................

3.5. Dane łączności telefonicznej Tel: ….…………Fax.: ………................ (nr telefaksu musi być aktywny)

e-mail: ....................................................................... (wpisać czytelnie aktywny adres e-mail) 

3.6. Dokładny adres internetowy-link do elektronicznego rejestru, z którego można bezpłatnie pobrać 
aktualny wypis potwierdzający fakt prowadzenia zarejestrowanej działalności i umocowanie osób 
upoważnionych do reprezentowania : ……………………………………………………………………

4.  Określenie przedmiotu zamówienia: 
     Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa   fabrycznie  nowego  pojazdu-samochodu

osobowego  9-cio  miejscowego  (8  pasażerów+  kierowca)  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych,                               w tym z 1 (jednym) miejscem dla osób na
wózkach inwalidzkich,  spełniającego wymagania:  ustawy Prawo  o ruchu drogowym z
dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U z 2018 poz. 1990                         z p.zm.), Rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz  zakresu ich
niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.(Dz. U z 2016 poz. 2022). W ramach
realizacji  projektu  „  Program  wyrównywania  różnic  miedzy  regionami  III”-
obszar D

5.   Wskazanie tej części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
(Opisać szczegółowo rodzaj robót i zakres oraz podanie przez Wykonawcę adresów firm podwykonawców) 

6.  Ustalenie ceny oferty : 
Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za n/w kwotę:
 netto:……………….,     brutto:  …………………… 
W tym stawka podatku VAT wynosi …………%

7. Terminy 
a) Deklaruję termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia : ………………………… tj. łącznie……..   

dni. 
b)  Gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne  obejmująca  wszystkie  elementy  auta  bez  względu  na    ilość

przejechanych kilometrów : ……………. miesięcy.



8. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1.Zapoznałem  się  z  warunkami  udziału  w  postępowaniu  i  wymaganiami  podanymi  w  Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 
2.Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
3.Zawarty  w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  wzór  umowy akceptuję  i  zobowiązuję  się,

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy . 
4. Wykonawca nie powierza/powierza*) podwykonawcy 

……………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę/firmę podwykonawcy) 

wykonanie zamówienia w części: 
………………………………………………………………………………………..………. 

(określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom) 
5.  Na podstawie  art.  8  ust.  3  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych żadne

z informacji  zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  *)  /  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*). 

*niepotrzebne skreślić

Pozostałe dokumenty wymagane do przetargu zawarte są na stronach od nr .......... do nr ............ 
Wykaz załączników: 
1. Wypełnione oświadczenie wg wzoru jak załącznik nr 3do SIWZ 
2. Wypełniony druk parametry techniczno-jakościowe wg załącznika 1a 
3………………………………(pozostałe – wypełnić odpowiednio do przygotowanej oferty) 

................................................................. 
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)


