Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

..................................................................
nazwa wykonawcy
..................................................................
adres
..................................................................

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

FORMULARZ OFERTOWY
Nieskażone Środowisko Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 5
08-200 Łosice
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia .................................. na: „Zakup samochodu
dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t” składamy ofertę na realizację
przedmiotu
zamówienia
za
cenę:
............................................
zł (netto)
+ ........................................ zł podatek VAT = ........................................ zł (brutto) słownie:
................................................................................................... złotych (brutto)
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
Samochód dostawczy fabrycznie nowy*
1. Rok produkcji: 2020 i młodszy …………………………………….………………..
2. Typ nadwozia: furgon
3. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2000 cm3 …………….....................................
4. Moc silnika nie mniejsza niż 160 KM ………………………………………………
5. Ilość miejsc w kabinie: 3
6. Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t
7. Typ paliwa: Diesel
8. Skrzynia biegów manualna – 6 biegowa
9. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3800 mm ……………………………………………..
10. Długość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 6500 mm ………………………….
11. Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1800 mm ……………………..
12. Długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 4300 mm ………………………..
13. Tylne drzwi dwudrzwiowe otwierane o kąt 270o
14. Wspomaganie układu kierowniczego
15. Boczne drzwi przesuwne – prawe
16. System ABS
17. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerka
18. Radio z bluetooth + USB
19. Kolor metalizowany

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
*

Dwa kluczyki
Centralny zamek zdalnie sterowany
Pełne światła LED
Szyby przednie sterowane elektrycznie
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Immobilaizer
Klimatyzacja automatyczna
Koła stalowe 16
Kontrola trakcji
Gwarancja 24 miesiące ……………………………………………………………...
Minimum 12 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą ………………………….
Podstawowy pakiet przeglądu: minimum 2 serwisy olejowe ……………………….

w wykropkowane miejsca wpisać oferowane parametry

1. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie jest ceną ofertową zawierającą wszystkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: ...................................
4. W pełni akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy.
5. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 7 dni od daty złożenia faktury.
6. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ................................

data …………………………

.................... ...................................
(pieczęć i podpis oferenta)

