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               Załącznik nr 1

     

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Opis przedmiotu i warunków zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa samochodu ciężarowego 

skrzyniowego dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o 

następujących parametrach: 

L.p. 
Wymogi Zamawiającego dotyczące danych technicznych 
pojazdu 

Potwierdzenie spełnienia 
wymagań, propozycje 

Dostawcy * 

1 Rok produkcji: fabrycznie nowy   

2 Silnik wysokoprężny: 4 cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą   

3 Pojemność skokowa: 2250 - 3000 cm
3
   

4 Moc: min 130 KM   

5 Norma emisji spalin: EURO 6   

6 Dopuszczalna masa pojazdu:  3500 kg   

7 Ładowność z wywrotką: min 1000 kg   

8 
Kabina: kolor biały lub niebieski (odcienie). Zabezpieczenie 
antykorozyjne nadwozia   

9 Przegroda pomiędzy kabiną a częścią ładunkową: przeszklona   

10 
Zbiornik paliwa: min 70 litrów z korkiem wlewu paliwa 
zamykanym na klucz   

11 
Fotele z regulowanymi zagłówkami: 3 miejsca w kabinie 
(kierowca + 2 pasażerów). Siedzenia pokryte materiałem łatwo 
zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie 

  

12 
Bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z 
napinaczami przy fotelach w kabinie (dopuszczalne 2 punktowe 
pasy dla środkowego pasażera) 

  

13 Skrzynia biegów manualna: 6 biegów do przodu i 1 do tyłu   

14 Układ napędowy: napęd na koła przednie   

15 Sprzęgło: jednotarczowe, wspomagane hydraulicznie   

16 
Zawieszenie przednie: teleskopowe amortyzatory 
dwustronnego działania, na poprzecznych wahaczach z 
odbojami   
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17 
Układ hamulcowy: hamulce tarczowe obu osi, dwuobwodowy 
układ z zaciskami pływającymi. Hamulec postojowy realizowany 
przez zaciski tylnej osi. ESP, ABS 

  

18 
Zawieszenie tylne: sztywna belka tylnej osi, resory 
paraboliczne, drążek stabilizujący, amortyzatory teleskopowe 
dwustronnego działania 

  

19 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem, wyposażony w 
fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu, 
fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. Nie 
przerabiany, oryginalny 

  

20 

Koła: na felgach stalowych R16, z zamontowanym 
pełnowymiarowym kołem zapasowym. Opony klasy Michelin, 
Continental lub Pirelli. Pojazd powinien mieć zamontowane 
opony zimowe. Do pojazdu należy dołączyć komplet 
pełnowymiarowych opon letnich 

  

21 
Wentylacja i ogrzewanie: wymuszony nawiew powietrza z 
możliwością ustawienia kierunków i prędkości. Płynna regulacja 
temperatury oraz obiegu wewnętrznego. Klimatyzacja manualna 

  

22 Centralny zamek z pilotem: 2 kluczyki w komplecie   

23 Immobiliser fabryczny   

24 Poduszka powietrzna kierowcy  i pasażerów   

25 Tylne światła zespolone   

26 Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne   

27 
Przednie reflektory wielopłaszczyznowe, halogenowe, ze 
światłami do jazdy dziennej   

28 Przednie światła przeciwmgielne   

29 Lusterka boczne: sterowane elektrycznie i podgrzewane   

30 

Na dachu samochodu ma zostać zamontowana, podłączona 
do instalacji elektrycznej samochodu, belka ostrzegawcza z 
migającymi światłami koloru pomarańczowego z napisem 
„POGOTOWIE KANALIZACYJNE” 

  

31 Zamontowany HAK + gniazdo  (do ciągnięcia przyczepki)   

32 Komputer pokładowy   

33 
Schowki na desce rozdzielczej, na poddaszu oraz pod 
fotelami   

34 
Radio wraz z kompletną instalacją, anteną i 2 głośnikami 
minimum   

35 Pokrowce na fotele  zapobiegające przetarciom tapicerki   

36 Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów   

37 
Zewnętrzna skrzynia narzędziowa przymocowana do ramy 
pojazdu o minimalnych wymiarach 600 x 350 x 400, zamykana 
na klucz 

  

38 

Wyposażenie   

> hak holowniczy umożliwiający holowanie pojazdu   

linka do holowania   

> gaśnica   
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> trójkąt odblaskowy   

> lewarek   

> apteczka   

> koło zapasowe    

> klucz do kół   

> komplet kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach 6 - 29 po 1szt 
z każdego rozmiaru   

L.p. Wymogi Zamawiającego dotyczące zabudowy pojazdu 
Potwierdzenie spełnienia 

wymagań, propozycje 
Dostawcy * 

1 

Wywrotka tylno – zsypowa: zamontowana na podwoziu 
samochodu   

   a) długość skrzyni min. 3500 mm   

   b) szerokość skrzyni min. 2100 mm   

   c) wysokość burt 500 mm   

2 Spawana rama: aluminiowa   

3 Podłoga wykonana z aluminium   

4 Słupki boczne stalowe   

5 
Przednia burta: o wysokości 50 cm, zabezpieczenie przed 
„wyładowaniem na kabinę” profilami stalowymi do wysokości 
kabiny kierowcy   

6 

Wysokość burt: 50 cm z dodatkowym wyposażeniem   

> stelaż, wysokość standardowa   

> plandeka z przezroczystą wstawką umożliwiającą obserwację 
części załadunkowej   

7 
Centralne otwieranie burty tylnej (automatyczne otwieranie 
tylnej burty w osi górnej w momencie wywrotu).   

8 Otwierane burty boczne   

9 Wywracanie: na trzy strony   

10 Zestaw hydrauliki ze sterowaniem wywrotu z kabiny   

11 Nadkola z tworzywa wraz z chlapaczami   

12 
Zabezpieczenia antynajazdowe, (boczne urządzenia 
zabezpieczające przed wjechaniem innego pojazdu)   

13 Punkty mocowania ładunku: min 4 punkty   

14 Światła obrysowe boczne i tylne   

15 
Wymagania zabudowy: cała zabudowa posiadać musi 
stosowne atesty i certyfikaty oraz  36 miesiący gwarancji   

16 Zatankowany do pełna zbiornik paliwa   

17 Zatankowany do pełna zbiornik płynu Adblue   

18 
Pojazd gotowy do jazdy, posiadający zalecane stany 
wszystkich płynów eksploatacyjnych   

 

*- wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy 

wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne 

– wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe.  
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W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje 

niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

 

1. Dane Dostawcy: 

1.1. Pełna nazwa Dostawcy: …………………………………………………………………………………… 

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

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

1.2. Dokładny adres Dostawcy ……………………………………………………………………………….... 

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

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

tel. ……………………………………………   fax ……………………….……………………………………… 

REGON …………………………………….     NIP ……………………..…………..……………………….... 

e-mail: .....................................................    strona internetowa : ..........................................................  

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu …………………………. postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego skrzyniowego o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg. wraz                       

z zabudową” składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie: 

 
netto: ………………………………………………………………… zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ……………………………………………………..….. % 

brutto: …………………………………………………………..…….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

-  wartość samochodu: 

netto: ……………………………………… zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT …………………………….. % 

brutto: …………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

- koszty leasingu: 

netto: ……………………………………… zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT …………………………….. % 

brutto: …………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty                        

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że podane kwoty w ofercie są stałe w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, określonymi w zaproszeniu do 

składania ofert, w tym z treścią proponowanej umowy (zał. 3.), akceptujemy ich treść                                 

i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Gwarantujemy wykonanie dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zawartą 

umową. 

7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

10. Deklarujemy dostawę samochodu w terminie ……. dni od dnia podpisania umowy. 

11. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ......... kolejno ponumerowanych stron (słownie stron: 

...............................................................). 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 

a) ............................................................................................... 

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

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

d) ............................................................................................... 

e) ............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………   …………………………………………………………… 

data podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania 

Dostawcy 

 


