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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Znak sprawy: ZDP/3220/P/22/2019 

 

Formularz Ofertowy 

 

do postępowania prowadzonego, na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:  

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie – II postepowanie. 

 

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie 

11-400 Kętrzyn, 

ul. Bałtycka 20 

 

1. Dane Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): 

Pełna nazwa:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

REGON Nr: …………………………………………  NIP Nr: ………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………………...  Adres e-mail: …………………………………………… 

 

2. Osoba/osoby uprawnione : 

a). ……………………………………………………………………….……………………….……….……… 

(imię nazwisko, e-mail, nr telefonu) 

b). .………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, e-mail, nr telefonu) 
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3. SKŁADAMY OFERTĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia, którym jest: Zakup wraz z dostawą 

fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kętrzynie – II postępowanie, w zakresie zgodnym z treścią zapytania ofertowego. 

 

Gwarantujemy dostawę przyczepy samochodowej o poniżej wskazanych parametrach 

technicznych i wyposażeniu: 

 

Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowa , nieużywana przyczepa samochodowa 

Producent/Marka: ……………………………………………………………….…………..* 

Typ/Model: ………………………………………………….…………………….………….* 

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..………...* 

 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 I WYPOSAŻENIA OFEROWANEJ PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ 

 

Lp. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie 
Potwierdzenie spełnienia 

wymagań* (Tak – spełnia, NIE- 

nie spełnia, lub oferowane 

parametry* 

1. Przyczepa samochodowa dwuosiowa, fabrycznie nowa, spełniająca wymogi 

polskich przepisów ruchu drogowego, gotowa do rejestracji 

 

 

2. DMC 2000 kg 

 

Należy wpisać DMC 

 

………………………………….. 

3. Ładowność; min. 1500 kg Należy wpisać ładowność 

 

………………………………….. 

4. Szerokość: min. 1500 cm Należy wpisać szerokość 

 

………………………………….. 

5. Długość: min. 3000 cm Należy wpisać długość 

 

………………………………….. 

6. Wysokość: min. 35 cm Należy wpisać wysokość 

 

………………………………….. 

7. Wszystkie burty otwierane i zdejmowane  

8. Instalacja elektryczna zgodna z przepisami ruchu drogowego  

9. Dwie osie hamowane  

10. Podłoga z materiału antypoślizgowego i wodoodpornego   

11. Koła w rozmiarze min. 13 Należy wpisać rozmiar kół 

 

………………………………….. 

12. Uchwyty podłogowe  

13. Konstrukcja cynkowana - ogniowa  

14. Gwarancja – minimum 12 m-cy 

 

Podać długość gwarancji 

 

……………………………………. 
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Wyposażenie dodatkowe 

15. Nadstawka (dodatkowa burta)  

16. Plandeka płaska  

17. Wspornik koła zapasowego  

18. Pełnowymiarowe koło zapasowe  

19. Książka gwarancyjna  

20 Instrukcja w języku polskim (jeśli producent dostarcza)  

 

*Wypełnia Wykonawca 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść zapytania ofertowego, oraz uznajemy się 

za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie i na warunkach                         

określonych w zapytaniu ofertowym za cenę brutto: ...................................................................... PLN  

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

złotych), zawierającą podatek VAT w przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej 

obowiązującej w dniu złożenia oferty w kwocie ............................................ PLN (słownie: 

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

6. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni.  

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy**/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia** dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy załączoną do zapytania ofertowego treść wzoru umowy  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu2 .* 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: ….…………………………………………………………… 



 

 

 
4 

   telefon:……………………………………………………………….. 

   e-mail:…………………………………………………………………. 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) .......................................................................................... 

2) .......................................................................................... 

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

4) .......................................................................................... 

 

 

........................dnia  ....................... r.        ……………………………………………………………. 
 (podpis z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

 występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo do 

 reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

* - Niepotrzebne skreślić 

 
1 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa  

(usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie). 

 


