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…………………………………… 

 Wykonawca 

……………………………………. 

                                                                                                miejscowość, data 

 

                                                   FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  

                 – na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp –  

     pn.: „Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego w Warszawie” 

 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

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

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………... 

Adres e-mail:………………………………… 

NIP……………………………… REGON …………………………. 

Rodzaj Wykonawcy (niewłaściwe skreślić): mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / 

średnie przedsiębiorstwo1 / jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej2 / inny rodzaj. 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy samochód osobowy  

marki …………………… w kolorze ………………...........   rok produkcji …..………… 

za cenę:  

netto …………………. pln 

podatek VAT (23%) ................................... pln  

brutto ……………………….pln 

(słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

zgodnie ze złożonym formularzem „Opis parametrów technicznych oferowanego 

przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

 

 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje   

   pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Załącznik I, art. 1, art. 2. 
2 Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2022.1360 ze zm.) art. 431  
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2. Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji I 

(w zakresie braku wad materiałowych i wykonawczych)  

w wysokości: ………………….. miesięcy. 

Zamawiający wymaga, by okres gwarancji w zakresie braku wad materiałowych  

i wykonawczych wynosił od 24 miesięcy do maksymalnie 48 miesięcy,  

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

 

3. Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji II 

(na brak usterek lakierniczych)  

w wysokości: ………………….. miesięcy. 

Zamawiający wymaga, by okres gwarancji na brak usterek lakierniczych  

wynosił od 24 miesięcy do maksymalnie 36 miesięcy,  

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

Umowy zgodnie z „Wzorem Umowy” stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ  

z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie parametrów technicznych, w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

  

                                                                                     ………………………………………... 
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3„Formularz oferty” musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy      

   – jednym z następujących podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  

   zaufanym lub podpisem osobistym. 


