
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

Znak: BSCK.OA.26.16.2016 
z dnia 11.05.2016 r. 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/ów

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

................................................................................................................................................

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

ZAMAWIAJĄCY

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

al. Mickiewicza 22

28-100 Busko-Zdrój 

Nawiązując do zapytania ofertowego  nr ….................................. z dnia …..........................

na : 

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

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

1. Oferujemy dostawę samochodu osobowego: 

Lp. Rodzaj wyposażenia Wymagania minimalne Oferowane przez 
Sprzedawcę

1 Marka i Typ

2 Rok produkcji 2015 lub 2016, nowy

3 Typ silnika

4 Liczba miejsc 5

5 Typ nadwozia VAN

6 Liczba drzwi 5

7 Lakier metalizowany

8 Koła (opony,felgi) Felgi  stalowe  lub  ze  stopu
metali lekkich, najmniej 16 cali
z  ogumieniem  letnim  
i oryginalnymi kołpakami



9 Długość całkowita Nie  mniej  niż  4000  mm i  nie
więcej  niż  
4800 mm 

 10 Wysokość całkowita Nie więcej niż 2150 mm

11 Szerokość  całkowita  z
rozłożonymi lusterkami/ze
złożonymi lusterkami 

Nie więcej niż 2120 mm

12 Pojemność  zbiornika
paliwa

Co najmniej 50 l

13 Skrzynia biegów Manualna,  co  najmniej  5  -
biegowa

14 Pojemność silnika Nie  mniejsza  niż  1500  cm3  i
nie większa niż  2000 cm3

15 Paliwo diesel

16 Moc maksymalna Nie mniej niż 75 kW

17 Maksymalny  moment
obrotowy

Nie mniej niż 250 Nm

18 Poziom emisji spalin Co najmniej Euro 5

19 Rodzaj napędu 4x2

20 Hamulce Przód : tarczowe, tył : bębnowe
lub tarczowe

21 Układ ABS wymagane

22 System  stabilizacji  toru
jazdy ESP 

wymagane

23 Przednia  poduszka
powietrzna kierowcy

wymagane

24 Przednia  poduszka
powietrzna pasażera

wymagane

25 Boczne  poduszki
powietrzne  kierowcy
i pasażera

wymagane

26 Immobiliser wymagane

27 Elektrycznie sterowane 
lusterka zewnętrzne

wymagane

28 Fotel kierowcy z regulacją
wysokości 

wymagane

29 Fotel  pasażera  z  płynną
regulacją  nachylenia
oparcia 

wymagane

30 Czujnik  temperatury
zewnętrznej

wymagane

31 Półka  nad  głowami
kierowcy i pasażera

wymagane



32 Przeszklenie  części
bagażowej  –  szyby
boczne stałe

wymagane

33 Drzwi  tylne
dwuskrzydłowe 

wymagane

34 Zestaw naprawczy  do
opon 

wymagane

35 Tylna kanapa dzielona wymagane

36 Komplet  dywaników
gumowych

wymagane

37 Mata/kuweta bagażnika wymagane

38 Hak wymagane

39 Tapicerka materiałowa wymagane

40 Zdalnie sterowany zamek
centralny

wymagane

41 Elektrycznie  sterowane
szyby przednie

wymagane

42 Klimatyzacja wymagane

43 Komputer pokładowy wymagane Dwustrefowa:
Jednostrefowa:

44 Radio  AM/FM  wraz  z
odtwarzaczem CD/MP3

wymagane

45 Wspomaganie kierownicy wymagane

46 Kolumna kierownicy
z regulacją
w 2 płaszczyznach

wymagane

47 Koło zapasowe wymagane

48 Gaśnica proszkowa typu 
samochodowego o masie 
środka gaśniczego 1 kg 
posiadająca odpowiedni 
certyfikat CNBOP

wymagane

49 Apteczka samochodowa z
wyposażeniem

wymagane

50 Trójkąt ostrzegawczy wymagane

 za cenę:

netto .............................. PLN podatek VAT – ……..%

brutto  .............................  PLN  (słownie:  .......................................................................

….............................................................................................................................  złotych).

Cena  obejmuje  koszt  zakupu  samochodu,  przeszkolenie personelu  wskazanego  przez
Kupującego,  w  zakresie  obsługi  samochodu  oraz  koszty  serwisowania  w  okresie
gwarancyjnym.



2. Termin płatności wynosi ….................. dni, od daty odbioru dostawy przez 

    Zamawiającego.

3. W/w dostawę wykonamy w terminie do ….........................................................................

4. Okres gwarancji  wynosi :

 - ….........................................................................................................................................

- …..........................................................................................................................................

- …..........................................................................................................................................

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

  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń

     oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

6. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań

    umowy jest Pan /i/ ........................................................................

    tel. kontaktowy ........................................... .

7. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) ….......................................................................

2) ….......................................................................

3)............................................................................

4) ….........................................................................

        

........................................................

(upoważniony przedstawiciel)

…...................................................., dnia ….......................................

              (miejscowość). 


