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Pieczątka Wykonawcy
załącznik nr 2



Małopolska Izba Rolnicza
Os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszone przez Małopolską Izbę Rolniczą  zapytanie ofertowe na:
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Małopolskiej Izby Rolniczej
oferuję realizację przedmiotu zamówienia oraz zawarcie umowy z Zamawiającym, jeżeli moja oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………….………………………...……………
Adres: ………………………………………………………………………….……………….
NIP: …………………………………………………………………….……………………….
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………….
adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: ………………………..…………………….
Nr faksu: …………………………………………………….……………………………….
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty: …………………….……………………
e-mail, tel. ………………………………………………………………...……………………
W imieniu ww. wykonawcy składam ofertę na dostawę samochodu osobowego:
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa marki, modelu, nowy/demonstracyjny) 

Cena bez kredytu 100% (łączna cena z podatkiem VAT): …………..
Oferta cenowa w kredycie: 30 % pierwsza rata, 70% raty rozłożone na okres 24 miesięcy: …………………………………………………………………………………………………….
Oferta cenowa w kredycie 50% pierwsza rata, 50% raty rozłożone na okres 24 miesięcy: …………………………………………………………………………………………………….


Oświadczam, że oferowany samochód posiada świadectwo homologacji nr ………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że oferowany przez nas samochód spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr ………………………………….. w szczególności posiada parametry, cechy i wyposażenie obejmujące co najmniej wymagane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do zapytania) 
Dane dot. oferowanego samochodu:

Obligatoryjne minimalne wymagania samochodu
PARAMETR
WYMAGANIA
SPEŁNIANIE WARUNKU - DANE TECHNICZNE wykonawca wpisuje parametry (nie dopuszcza się potwierdzenia poprzez Tak/Nie)
Rok produkcji
2017

nadwozie
Van, 4-5 drzwiowy zgodnie z homologacją


9 osobowy zgodnie z homologacją

silnik
Rodzaj zasilania: diesel


Pojemność: 1,8 lub więcej


Moc min.: 120 kM

Skrzynia biegów
Manualna,  6-stopniowa


SPEŁNIANIE WARUNKU  wykonawca potwierdzenia poprzez  Tak /Nie
Wyposażenie i komfort
światła do jazdy dziennej


wspomaganie układu kierowniczego


fotel kierowcy regulowany co najmniej w zakresie - wysokości siedziska, pochylenia oparcia, oddalenia od kierownicy


klimatyzacja automatyczna przód i tył pojazdu


czujniki parkowania przód i tył


dywaniki materiałowe lub gumowe z przodu i z tyłu


gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy


klucz do kół, podnośnik


koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu do tego przeznaczonym przez producenta


Siedzenia 2 i 3 rzędu chowane lub wyjmowane

Bezpieczeństwo
system ABS (zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania) lub równoważny


poduszka powietrzna kierowcy przednia


poduszka powietrzna pasażera obok kierowcy przednia


światła przeciwmgielne przednie


pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń w tym przednie z napinaczami

Zabezpieczenia
fabryczny centralny zamek sterowany z kluczyka


immobiliser


autoalarm

Kolorystyka
kolor lakieru stonowany kolory jasne lub odcienie szarości, metalik lub mat


tapicerka w kolorze stonowanym odcienie ciemne

	
Oświadczam, że okres gwarancji wynosi:
	na cały samochód ……………………  m-ce 

*w przypadku gwarancji określonej nie w latach a przez limit km wpisać do limitu ……………………………….km
	na perforację blach  ……………………... m-ce
	na wady lakiernicze …………….………... m-ce


	Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
	Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/łam informacje niezbędne do przygotowania oferty.
	Akceptuje określone w zapytaniu ofertowym warunki płatności, wysokość i rodzaj kar umownych oraz oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	Oświadczam, że wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
	Wykonawca posiada niezbędną wiedzę kwalifikacje i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.







……………………………..
(miejscowość, data)              
…………………………………………
(podpis i pieczątka upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)



UWAGA: Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo – w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu.


