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Załącznik Nr 2 
 

 

 

 

 
     

RI.271.2.9.2021 

Formularz Ofertowy 

 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim” oferuję wskazany poniżej przedmiot Zapytania zgodny z 

wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,  

za cenę netto: ........................................................ zł (słownie: ................................................................................ zł),  

plus należny podatek VAT w wysokości: .................................. zł, 

 co stanowi cenę brutto ....................................................... zł (słownie: ................................................... zł). 

 

Parametry techniczne oferowanego samochodu 

 

marka                                          ………………………………………….. 

typ                                                ………………………………………….. 

rok produkcji                              ………………………………………….. 

pojemność silnika                      …………………………………………. 

moc silnika                                  …………………………………………. 

rodzaj paliwa                              …………………………………………. 

przestrzeń ładunkowa              …………………………………………. 

ładowność                                   ………………………………………… 

dopuszczalna masa całkowita …………………………………………. 

homologacja na …….… osoby  

przebieg                                      …………………………………………. 

bezwypadkowy                                             tak/nie* 

serwisowany                                                  tak/nie*  

skrzynia biegów manualna                          tak/nie*  

odsuwane drzwi boczne                              tak/nie*  

dwustronnie otwierane drzwi tylne           tak/nie*  

rok produkcji opon letnich        ………………………………………. 

koło zapasowe pełnowymiarowe                tak/nie*  

 klucz do kół oraz podnośnik      ………………………………………. 

klimatyzacja                                   ……………………………………… 

radio                                                ……………………………………… 

aktualne badania techniczne do dnia: …………………………….. 

 

Podana cena jest ceną ryczałtową za wykonanie całego Zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu Zapytania Ofertowego, określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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1. Oświadczam, że:  

1) oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia warunki wymienione w OPZ,  

2) przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, 

3) akceptuję warunki płatności, 

4) zapoznałem się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym i Załącznikach 

oraz nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

6) oświadczam, że jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, 

7) oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z aktualnymi przepisami 

Ustawy o podatku od towarów i usług, 

8) zapoznałem się z treścią umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz akceptuję jej 

postanowienia, 

9) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2.        W przypadku udzielenia mi Zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………….. 

numer telefonu:  ……………………………………………………….. 

Numer faksu: ……………………………………………………………. 

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

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                           

 

 

     ...................................................................... 
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
*/ niepotrzebne skreślić 

 


