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FORMULARZ OFERTOWY  

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża 

Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego – mikrobus, z 9- miejscami,  

w tym kierowca, przystosowany do przewozu 1- osoby na wózku inwalidzkim  

dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie 

Nr referencyjny nadany sprawie: 36/2019 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy 
w przypadku ofert składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać 

wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  

REGON   

PESEL (w przypadku wykonawców, będących 

osobami fizycznymi) 
 

KRS/CEiDG  

Status podatnika VAT  

Telefon/fax, email  
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi 

podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję dostarczenie pojazdu: 

marka: ………………………., typ: …………………………., rok produkcji: ……………. 

na warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego za wynagrodzeniem brutto  

……………………….……..… zł  

(słownie: ……….………………………………………………………...……złotych), w tym:  

a) kwota netto ………….….... zł  

(słownie ……………………………………………..………………………... złotych), 

b) podatek od towarów i usług (VAT) ……………..… zł  

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

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia  

Wybór oferty objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia: TAK/NIE 

                                    (niepotrzebne skreślić) 

UWAGA! – Wypełnić w przypadku zaznaczenia powyższej odpowiedzi na TAK 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie lub dostawa prowadzi do powstania 

obowiązku podatkowego:  ……………………………………………………………………... 

Klasyfikacja PKWiU: …………………………………      

wartość bez kwoty podatku VAT: ………………………………                                      
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    Oferowany samochód posiada następujące parametry techniczne i wyposażenie:  

Lp. Opis Parametry oferowanego 

samochodu 

1. Rok produkcji 2019 lub 2020 fabrycznie nowy 
 

 

2. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t  
 

 

3. Długość całkowita minimum 5300 cm 
 

 

4. Moc silnika minimum 120 KM 
 

 

5. Spełniający normy emisji spalin Euro 6 zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami emisji spalin 
 

 

6. Pojemność: 1580 – 1999 cm
3 

 

 

7. Silnik wysokoprężny diesel turbodoładowany z bezpośrednim 

wtryskiem paliwa 
 

 

8. Przystosowanie do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca)  
 

 

9. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub 

badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do 

przewozu osób niepełnosprawnych: możliwość przewożenia osoby 

na wózku inwalidzkim  
 

 

10. Miejsce do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim za trzecim 

rzędem siedzeń 
 

 

11. Fotele w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu 

po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie w układzie: 

Drugi rząd siedzeń – kanapa 2 + 1 fotel (wyjmowane i składane) lub 

3 samodzielne fotele 

Trzeci rząd siedzeń –  3 samodzielne fotele – wyjmowane  

 
 

 

12. Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego w przedziale pasażerskim 
 

 

13. Teleskopowe najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową  

do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich z tyłu pojazdu 
 

 

14. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu 
 

 

15. Nakładka ochronna progu 
 

 

16. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn 
 

 

17. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 
 

 

18. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób 

niepełnosprawnych 
 

 

19. Uchwyt lub pasy w powierzchni bagażowej do zamontowania 

złożonych najazdów dla osób niepełnosprawnych 
 

 

20. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  
 

 

21. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca 

poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność 

podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych  
 

 

22. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas 

przyspieszania  
 

 

23. System elektroniczny stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania  
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24. Fotel kierowcy z podłokietnikiem 

 

 

25. Kolumna kierownicy regulowana minimum w dwóch płaszczyznach 
 

 

26. Lusterko wsteczne wewnętrzne 
 

 

27. Skrzynia biegów manualna minimum 5- biegowa 
 

 

28. Wspomaganie układu kierowniczego 
 

 

29. Układ hamulcowy: dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany, 

tarcze hamulcowe  

z przodu i z tyłu, korektor siły hamowania zależny od obciążenia 
 

 

30. Sygnalizacja optyczna lub akustyczna: niezapiętych pasów kierowcy, 

niewłączonych świateł, niezamkniętych drzwi 
 

 

31. Radioodtwarzacz z kompletem głośników, z bluetooth i wejściem 

USB 
 

 

32. Klimatyzacja z nawiewem w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej, 

dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej 
 

 

33. Tapicerka siedzeń ciemna 
 

 

34. Pokrowce na wszystkie siedzenia z materiału zmywalnego (skóra, 

sztuczna skóra) 
 

 

35. Komplet dywaników gumowych (kabina kierowcy i przestrzeń 

pasażerska) 
 

 

36. Gniazdo 12V – 2 sztuki, w kabinie kierowcy 
 

 

37. Centralny zamek sterowany pilotem 
 

 

38. Immobiliser, autoalarm 
 

 

39. Elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy 
 

 

40. Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, 

ograniczające martwe pole widzenia 
 

 

41. Regulacja zasięgu reflektorów 
 

 

42. Światła przeciwmgielne z przodu  
 

 

43. Czujniki cofania przód – tył, lub kamera cofania  
 

 

44. Trzecie światło stop 
 

 

45. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu 
 

 

46. Drzwi boczne przesuwane zamontowane z prawej strony, z szybą 
 

 

47. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone, wyposażone w wycieraczki 
 

 

48. Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z przyciemnieniem 

szyb bocznych 
 

 

49. Chlapacze przednie i tylne 
 

 

50. Listwa na próg bagażnika 
 

 

51. Opony letnie na felgach aluminiowych lub stalowych z pełnymi 

kołpakami 
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52. Dodatkowy komplet 4 kół – felgi z oponami zimowymi 
 

 

53. Pełnowymiarowe koło zapasowe (nie dopuszcza się zestawu 

naprawczego) 

 

54. Wyposażenie dodatkowe: apteczka pierwszej pomocy, trójkąt 

ostrzegawczy, gaśnica, zestaw podstawowych narzędzi, tj. podnośnik 

samochodowy, klucz do kół 
 

 

55. Hak holowniczy 
 

 

56. Zużycie paliwa nie więcej niż 8,5 L / 100 km – mierzone w cyklu 

mieszanym 
 

 

57. Gwarancja minimum 24 miesiące na zespoły i podzespoły 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, oraz na zabudowę,  

bez limitu kilometrów 
 

 

58. Serwis gwarancyjny w odległości maksymalnie do  35 km  

od siedziby Zamawiającego  
 

 

59. 

 

Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego 
 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 

2) warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, akceptujemy 

jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy, a w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego, 

3) oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert, 

4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu  

 

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

 (nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych  

z Zamawiającym, to jest: 

1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

Zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego, 

2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam 

odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym w treści zapytania 

ofertowego. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Browinie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby: Browina 57, 87-140 Chełmża  



Załącznik nr 4 do  

CUW.ZP.272.36.493.2019                                                                               Instrukcji zamówień publicznych 

 

Strona 5 z 5 
 

 e-mailowo: browina@home.pl,  

 telefonicznie: 56 675 71 11. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@cuw.powiattorunski.pl 

3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia 

przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji 

administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa. 

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe 

oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: 

podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże 

przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę 

Twoich praw. 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. 

6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi 

taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 

8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                                     podpis Wykonawcy 

 

 

 


