
         Załącznik  nr 1 do SWZ 

 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

 

Wykonawca:  

Pieczątka firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy 

 

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

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

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

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

Nr telefonu, faksu ........................................................................ 

Regon:.......................................................................................... 

NIP:.............................................................................................. 

Województwo.............................................................................. 

Powiat…….................................................................................. 

Strona internetowa: http://............................................................ 

e-mail:........................................................................................ 

 

Zamawiający : 

Fundacja WERWA 

Rogowo 48 

87-162 Lubicz 

Tel. ………………. 

e-mail:……………… 

NIP: 879-269-43-69 

KRS: 0000691576 

REGON: 368065572 

 

Zadanie: 

 

Dostawa autobusu do przewozu 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

1. Oferujemy dostarczenie autobusu do przewozu osób (dalej także jako „towar”) 

posiadającego parametry określone w tabeli poniżej. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę : 

netto ……………………………… 

(słownie:………………………………………………………………………….)  

 

brutto:  …………………………………….……... zł.  



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

 przy stawce podatku VAT ……. %  

 

3. Warunki płatności, tj.: 30 – 60 dni od dnia otrzymania faktury, po dostawie całości 

przedmiotu zamówienia, zgodnie zawartą umową i podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń. 

 

Proponowany termin płatności: ……………….... dni   

 

 

4. Oferujemy okres gwarancji na towar będący przedmiotem zamówienia, obejmujący pełną 

obsługę serwisową oraz naprawy, bez żadnych dodatkowych kosztów, licząc od dnia 

dostawy towaru do Zamawiającego: 

a) Gwarancja mechaniczna …………………………. 

b) Gwarancja na powłokę lakierniczą ……………………………..  

c) Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia ………………….   

d) Gwarancja na platformę najazdową ……………………………. 

 

5. Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na w/w dostawę niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas 

towary posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na rynek polski, posiadają atesty i są 

dopuszczone do obrotu i do używania na drogach publicznych, w szczególności zgodnie  

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 

450 tj. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 

 

6. Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do:  

a) dostarczenia, montażu i uruchomienia towaru w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) do wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, zawierającego 

oświadczenie gwarancyjne o warunkach nie gorszych od wskazanych w pkt. 4 

powyżej wraz z dostarczonym Towarem,  

c) wydania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim oraz innych 

wymaganych przy dostawie dokumentów określonych we wzorze umowy. 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz 

z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także iż posiadamy 

wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

8. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji, został przez nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach. 

 

9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 



 

 

11. Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych/zadrukowanych             

i podpisanych stronach oraz kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr 

……………….. . 

 

12. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 

takie nie mogą być ogólnodostępne.  

 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Usługę wykonamy w całości sami .  

 

14. Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić): 

a)sami 

………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………….… 

b) w konsorcjum z: 

- 

………………………………………………………………………………………………

……………………………..….……………………………………….. 

 

15. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że 

sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

 

Dostawa autobusu do przewozu 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Nazwa oferenta: 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 

Lp. Parametry wymagane Warunek 

Potwierdzenie 

warunku 

 wraz z ew. 

opisem 

1.  

Samochód 22 osobowy (22 osób +1+1 miejsca 

kierowcy), fabrycznie nowy, z 2021 r., 

przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

TAK  



2.  

Samochód posiada wszystkie niezbędne 

wymagane przepisami homologacje i dokumenty 

dopuszczające go do ruchu 
TAK  

3.  

Możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków 

inwalidzkich (4 listwy do mocowania wózków 

biegnące po długości – równolegle do siebie przez 

przedział pasażerski) po demontażu max. czterech 

foteli. 

 

TAK  

4.  
Dwa komplety pasów bezpieczeństwa z 

homologacją do mocowania 2 wózków 
TAK  

5.  
Dwa komplety pasów zapewniających 

bezpieczeństwo osobom na wózkach 
TAK  

6.  

Sześć rzędów siedzeń. Wszystkie fotele 

tapicerowane, z regulowanymi oparciami, 

podłokietnikami i trzypunktowymi pasami 

bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością 

szybkiego demontażu i montażu 

TAK  

7.  
winda z dopuszczeniem do wprowadzania osoby 

na wózku /Platforma najazdowa z homologacją 
TAK  

8.  
Nadwozie całkowicie przeszklone (szyby 

termiczne-termoizolacyjne), czterodrzwiowe. 
TAK  

9.  

Boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach 

przesuwnych i uchwyt wewnętrzny ułatwiający 

wsiadanie 
TAK  

10.  Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone  TAK  

11.  
Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i 

podgrzewana przednia szyba 
TAK  

12.  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane 

elektrycznie 
TAK  

13.  
Przednie i tylne światła do jazdy dziennej, 

przeciwmgielne i światła wsteczne, światła do 

jazdy dziennej LED 

TAK  

14.  
Silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 

1950 cm3 
TAK  

15.  Moc silnika minimum 170 KM TAK  

16.  Skrzynia biegów automatyczna lub manualna TAK  

17.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem TAK  

18.  
System zapobiegający zablokowaniu się kół 

podczas hamowania (ABS) lub równoważny 

spełniający podobne zadania 

TAK  



19.  
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub 

równoważny spełniający podobne zadania 
TAK  

20.  
Poduszka powietrzna dla kierowcy, poduszka 

powietrzna dla pasażera 
TAK  

21.   Immobiliser TAK  

22.  Czujniki parkowania przód i tył TAK  

23.  Chlapacze przód i tył TAK  

24.  
Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, 

hamulec postojowy 
TAK  

25.  Kamera cofania TAK  

26.  
Felgi stalowe 16” z oponami letnimi i kołpakami 

+ dodatkowy komplet kół zimowych (opony + 

felgi) 

TAK  

27.  Pełnowymiarowe koło zapasowe TAK  

28.  

Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami 

bezpieczeństwa i podłokietnikiem 

 

TAK  

29.  Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną TAK  

30.  
Pokrycie ścian i sufitu ciemną tapicerką miękką z 

materiału łatwego do utrzymania w czystości 
TAK  

31.  Oświetlenie przedziału pasażerskiego TAK  

32.  
Elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach 

przednich 
TAK  

33.  
Radioodtwarzacz   plus głośniki w przedniej i 

tylnej części autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo 

USB   

TAK  

34.  Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym TAK  

35.  
Półki na bagaż podręczny plus zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem się bagażu; 
TAK  

36.  
Niezależne ogrzewanie - nagrzewnica + alarm 

obwodowy 
TAK  

37.  
W przypadku przewozu 2 osób na wózkach  

możliwość przewozu minimum 17 osób na 

siedzeniach pasażerskich + 1 kierowca 

TAK  

38.  zbiornik paliwa: minimum 60 l TAK  

39.  
Homologowany ogranicznik prędkości do 100 

km/h 
TAK  

40.  Tachograf cyfrowy TAK  



41.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej TAK  

42.  
Gwarancja mechaniczna na min. 140 tys. 

przebiegu 
TAK  

43.  
 Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 

miesiące 
TAK  

44.  
Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 

minimum 24 miesiące   
TAK  

45.  
Gwarancja na windę/platformę najazdową – 

minimum 24 miesiące 
TAK  

46.  
Autoalarm plus centralny zamek sterowany 

pilotem (2 szt. pilotów) 
TAK  

47.  
Apteczka, gaśnica, trójkąt, podnośnik 

hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do 

demontażu kół 

TAK  

48.  
Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację 

pojazdu lub dopuszczenie do ruchu 
TAK  

49.  
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem 

pojazd dla osób niepełnosprawnych) 

 

TAK  

50.  

Wy Wykonawca musi zapewnić serwis w 

autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 

km od siedziby Zamawiającego 

 

TAK  

51.  

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

homologacje oraz spełniać normy i przepisy o 

przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.  

TAK  

52.  Instrukcja w języku polskim TAK  

56. Webasto 

 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

16. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

Data          

* Niewłaściwe skreślić                                                                    

 

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

         ( podpis i pieczęć ) 

 

 

 

Oświadczenie należy opatrzyć  

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


