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Numer faksu (do korespondencji):  

E-mail (do korespondencji):  
 

 
Województwo  Pomorskie 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk 

 
OFERTA WYKONAWCY 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
– przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowego samochodu  z nadwoziem typu pikap. ,  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedkładamy naszą ofertę: 
1. Cena: 
1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia dotyczącego dostawy samochodu, o którym to zamówieniu jest mowa w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: PZPK.DAO.251.3.2018, za cenę,  o której mowa 
niżej: 

 

 
 
 

1.2. Marka, model oferowanego samochodu: ………………………………………………………………………………, numer nadwozia 
(VIN)………………………………………………(nie dotyczy pojazdu, który zostanie dopiero wyprodukowany) 

 

1.3. Gwarancja na oferowany samochód wynosi:………………….miesięcy lub………………km 
 

 
���.���,�� zł 

Słownie (cena brutto oferty): 
................................................................................................................................................ 

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT  
Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert 
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1.4. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu 

Lp. 
 

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego 

Parametr techniczny 
oferowany przez 

Wykonawcę 

1 wyprodukowany w 2018 r  

2 fabrycznie nowy  

3 wersja z kierownicą po lewej stronie  

4 kolor ciemny do uzgodnienia z Zamawiającym  

5 tapicerka tkaninowa w kolorze ciemnym  

6 
należy do grupy typu pikap, podwójna kabina, 4 drzwiowy z 5 miejscami (2 
fotele z przodu – kierowcy i pasażera, 3 miejsca w drugim rzędzie 

 

7 silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale od 1800 cm3  do 2400 cm3  

8 moc silnika min. 130 KM max. 170 KM  

9 wysokość całkowita pojazdu bez obciążenia min. 1780 mm  

10 długość samochodu nie mniej niż 5250 mm (długość bez haka)  

11 szerokość samochodu min. 1815 mm (bez lusterek)  

12 promień skrętu nie większy niż 6,5 m  

13 koła  min. 16”  

14 rozstaw osi min. 3000 mm  

15 prześwit min. 220 mm  

16 kąt natarcia min. 280  

17 kąt rampowy min. 220  

18 kąt zejścia min. 220  

19 napęd na 4 koła  

20 rodzaj paliwa – olej napędowy  

21 norma emisji spalin – EURO 6  

22 skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + bieg wsteczny  

23 wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy  
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24 wyposażony w immobiliser  

25 wyposażony w system ABS  

26 wyposażony w zagłówki we wszystkich fotelach  

27 wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego  

28 wyposażony w poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera  

29 wyposażony w klimatyzację  

30 wyposażony w sterowane elektrycznie szyby w drzwiach przednich  

31 wyposażony  w podgrzewaną szybę tylną  

32 wyposażony w osłonę metalową podwozia na silnik i skrzynię biegów  

33 wyposażony w lusterka zewnętrzne regulowane  elektrycznie  

34 wyposażony w lusterko wewnętrzne wsteczne  

35 wyposażony w co najmniej 1 gniazdo zasilania 12 V  

36 wyposażony w centralny zamek zdalnie sterowany  

37 wyposażony w autoalarm  

38 wyposażony w hak holowniczy  

39 wyposażony w radio z min. 2 głośnikami  

40 
wyposażony w wyświetlacz elektroniczny wielofunkcyjny, między innymi z 
pomiarem temperatury  zewnętrznej 

 

41 
wyposażony w wykładzinę przestrzeni bagażowej wykonanej z tworzywa PCV, 
nadburtową 

 

42 wyposażony w komplet dywaników gumowych, korytkowych  

43 
wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi, w tym 
podnośnik hydrauliczny 

 

44 
wyposażony w system wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem 
niewłaściwego paliwa 

 

45 wyposażony w apteczkę I pomocy spełniającą wymogi normy DIN 13164  

46 wyposażony w gaśnicę, trójkąt i kamizelkę odblaskową  

47 wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim  
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2. Parametry dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz sposobu obliczenia/ 
ustalenia ceny oferty (dane) brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

 
2.1. zużycie energii ……………* Mj/km 
 
2.2. emisja dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) ……………* g/km 

 
2.3. emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów): 

 
2.3.1.  tlenków azotu (NOx)  ……………… g/km 
2.3.2. cząstek stałych (PM)  ……………… g/km 
2.3.3. węglowodorów (HC)  ……………… g/km  

co stanowi łącznie  ………………* g/km 

3. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
4. Cena   oferty   została   przez   nas   ustalona   z   uwzględnieniem   wszystkich   warunków,   o których mowa w 

załączniku nr 3 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) dotyczących realizacji ww. zamówienia, jak również z 
uwzględnieniem innych prac – nie uwzględnionych w tym załączniku – które są konieczne do wykonania tegoż 
zamówienia. 

 
5. Termin wykonania oraz warunki dostawy: 

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie, o którym to zamówieniu jest mowa na wstępie niniejszej oferty, w 

terminie do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy. 

6. Oświadczenia: 
 

1) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

2) Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń  oraz uznaję się za 
związanego określonymi w niej zasadami postępowania. 

3) Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach 
– w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4) Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia 
ofert. 

7. Załączniki: 
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
…..  ................................................................................................................. 

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

..................................................................................................................................... 
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
* - parametr brany pod uwagę przy ocenie ofert 
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