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pieczęć Wykonawcy

......................................., ................................
miejscowość

dnia

ZDP.AT.373.07.2018

FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiat Lubartowski
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
NIP 714-18-91-281
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
....................................................................................................................................................................
Siedziba:
....................................................................................................................................................................
Nr tel.: ............................................................. Nr faksu: .........................................................................
Adres e-mail firmowy ..............................................................................................................................
NIP........................................... REGON.........................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty .........................................................................................................
nr telefonu .......................................... adres e-mail .................................................................................
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do Zapytania ofertowego na:

Zakup używanego samochodu terenowo - osobowego dla ZDP w Lubartowie
składamy ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego za cenę:
Netto: ………………..zł
/słownie:………………………………………………………………………………………………../
Podatek VAT ….. ……………….zł
Brutto: ……………….zł.)
/słownie:………………………………………………………………………………….……………./
4. Proponuję samochód terenowo - osobowy:
Marka Land Rover IV:
tak / nie*
Model Discovery:
tak / nie*
rok produkcji nie wcześniejszy niż 2011
……………………………………….
Numer rejestracyjny
……………………………………….
Numer VIN
……………………………………….
Skrzynia biegów automatyczna:
tak / nie*
Napęd 4x4 stały
tak / nie*
Pojemność silnika min 2,7 litra:
……………………………………….
Zawieszenie pneumatyczne
tak / nie*
Rodzaj paliwa diesel :
tak / nie*
Zarejestrowany w Polsce
tak / nie*
Przygotowany do rejestracji po wszelkich opłatach:
tak / nie*
______________________
* niepotrzebne skreślić
5. Termin realizacji zamówienia : do 07.12.2118 r.
6. Oświadczam iż:
- Samochód jest sprawny technicznie, nieuszkodzony, posiada pełne wyposażenie,
- Samochód posiada: Instrukcję Obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków, koło zapasowe
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7. Gwarancja
Udzielam gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres 6 miesięcy.
8. Oświadczamy ponadto, że:
1) Zapoznałem/liśmy się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy
żadnych zastrzeżeń
2) Gwarantuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane w Zapytaniu
ofertowym oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4) Cena oferty podana w PLN
5) Oferta została sporządzona zgodnie z parametrami wskazanymi .
6) Akceptuje/emy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
8) Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty informacje
przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
9) Oświadczam/y, że całość przedmiotu zamówienia zrealizujemy samodzielnie bez udziału
podwykonawców.
10) Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia 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 r.), dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
*

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 należy wykreślić treść powyższego oświadczenia

9. Osoba uprawniona do kontaktów:
………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, nr telefonu, e –mail/

………...........................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

