
    

    Załącznik nr 2 
       do zapytania ofertowego 

 

 

……………………………….. 
           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………. 

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

Regon ……………………………………………………………………………………. 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z ramienia Wykonawcy: 

………………………………………………….. telefon: ………………………………. 

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

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w formie 

zapytania ofertowego  na  dostawę fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla  Warsztatów 

Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej – realizacja projektu 

dofinansowana  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D, dotyczącym barier 

transportowych oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia na pojazd:  

 

marka: …………………………………………. 

model/wersja: …………………………………. 

typ nadwozia:  ………………....……………… 



rok produkcji: ………..………..…………….… 

o dopuszczalnej masie całkowitej do  …………  kg,  

posiadający fabryczną homologację auta bazowego oraz badanie techniczne lub  

zaświadczenie potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób  

niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich,  

 

za cenę: 

łączną cena brutto (z podatkiem VAT)……………………………………….…........ zł. 

łączna kwota podatku VAT ……………………………….………………………….. zł. 

łączna cena netto (bez podatku VAT)………………………………………..…….…. zł. 

 

Udzielam/-y następującej gwarancji na oferowany pojazd: 

1. Okres Gwarancji podstawowej (mechanicznej):………….(min. 24 miesiące bez limitu 

kilometrów) 

2. Okres gwarancji na perforację nadwozia:…………………(min. 12 lat) 

3. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: …………………(min. 36 miesięcy) 

 

Ponadto: 

1. Potwierdzam/-y o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję/-my 

warunki w nim zawarte bez  zastrzeżeń. 

2. Gwarantuję/-my wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego 

3. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia (prócz kosztów rejestracji). 

4. Zobowiązuję/-my się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach wymienionych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

5.  Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

oraz zobowiązuję/-emy się do przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków 

6. Oświadczam/-my, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od 

dnia upływu terminu składania ofert. 

7. Do oferty załączam/-y pełną specyfikację oferowanego/-nych samochodu/-ów, 

zawierającą wszystkie wymienione parametry i dane techniczne pojazdu. 

8.  Załączam/-y wymagane załączniki. 

 

 

………………………………                       …………………………………………………. 
      miejscowość, data                                                                           pieczęć i  podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej 

 



 

 

 


