
Załącznik Nr 1 
do  zapytania ofertowego 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 
Na dostawę fabrycznie nowego samochodu z napędem 4x4 

 (nazwa rodzaju zamówienia) poniżej 30.000 euro netto. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:   

        Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

        Samochód z napędem 4x4 szt. 1: 

Samochód musi być wolny od wad, musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez 
obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się na drogach 
publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii 
Europejskiej oraz musi być po przeglądzie technicznym. 

Samochód nie może mieć śladów eksploatacji i nie mógł być wcześniej rejestrowany. 

Wykonawca dostarczy min. 2 komplety kluczy oraz pełną dokumentację samochodu w języku 
polskim w szczególności: książkę gwarancyjną, książkę pojazdu, instrukcję obsługi w języku 
polskim oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. 

 rok produkcji 2015; 

 nadwozie jednobryłowe, 5 drzwiowe, (nie dopuszcza się wersji „pick-up”) 

 kabina osobowa z miejscami do siedzenia dla min. 5 osób 

 kierownica po lewej stronie 

 silnik: diesel o pojemności skokowej  min. 1798 cm3  i mocy co najmniej 150 KM,  

 skrzynia biegów manualna 6-biegowa 

 prześwit minimum 180 mm 

 lakier perłowy; 

 gwarancja producenta min. 24 m-ce; 

 wyposażenie minimum: klimatyzacja automatyczna; elektrycznie sterowane szyby x4;  

elektrycznie  sterowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia; 

centralny zamek ze zdalnym sterowaniem; czołowe poduszki bezpieczeństwa dla 

kierowcy i pasażera, boczne poduszki bezpieczeństwa, kurtynowe poduszki 

bezpieczeństwa dla pasażerów I i II rzędu siedzeń, kolanowa poduszka 

bezpieczeństwa dla kierowcy; systemy: ABS, stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, 



wspomagania ruszania na wzniesieniu, wspomagania i ostrzegania o nagłym 

hamowaniu;  światła do jazdy dziennej;  światła przeciwmgłowe; aluminiowe felgi 

16”; zestaw głośnomówiący; czujniki parkowania z tyłu; czujniki deszczu i zmierzchu; 

tempomat ze sterowaniem na kierownicy; radioodtwarzacz CD/MP3; sterowanie 

systemem audio na kierownicy; osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem 

dla kierowcy i pasażera; 2 gniazda elektryczne 12V; centralne podłokietniki dla 

pasażerów I i II rzędu siedzeń; dywaniki; 

III. Termin wykonania zamówienia: do 20 września 2015 r. 

IV. Okres gwarancji – min. 24 miesiące  

V. Warunki płatności – płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru i otrzymania faktury 

VI. Forma złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2015 r. w jednej z poniższych form: 

 osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego (czynne od poniedziałku 

do piątku w godz. 730-1530) 

 pocztą (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego) 

 e-mailem (skan podpisanej oferty) na adres: wojtek.sikorski@npn.pl 

      

 

      VII. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

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

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

NIP: ...................................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego .................................................................................................... 

 

 

1. Oferuje dostawę przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto: ................................................................. zł. 

Podatek VAT: .............................................................. zł. 

Cenę brutto: ............................................................... zł. 

Słownie brutto: ......................................................................................................... zł. 



2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część ofert są: 

a) Specyfikacja oferowanego samochodu potwierdzająca spełnienie wszystkich 

wymogów stawianych przez zamawiającego. 

b) ......................................................................................................................................... 

c) ......................................................................................................................................... 

 

 

........................... dnia ..........................    ......................................... 

podpis osoby uprawnionej 


