
FORMULARZ OFERTY 

na zakup samochodu osobowego małolitrażowego 

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:  

…………………………………………. 

NIP: ………………..…….  

REGON: ………………… 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:  

1) Oferujemy pojazd marki ……………………, model ………………… w wersji 

wyposażenia …………………………. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia za cenę netto: ……………… zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w 

wysokości … % za cenę brutto: ………… zł; 

2) przedmiot zamówienia samochód osobowy małolitrażowy (jest objęty/nie jest objęty) 

odwrotnym obciążeniem VAT. 

3.  Oferujemy termin realizacji zamówienia:  ……… dni/tygodni, licząc od dnia 

podpisania umowy. 

4. Warunki gwarancji: ...................................................… 

5. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy …………….… 

6. Oświadczamy, że powierzamy wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

TAK/NIE* (w przypadku odpowiedzi TAK, należy wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza 

oferty) 

7. Pozostałe dane do kryteriów oceny ofert ……………………………………………  

8. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty 

są: 

1) parafowany wzór umowy; 

2) załącznik nr 1 do Formularza oferty 

3) …………………………………. 

4) …………………………………. 

Miejscowość ........................ , dnia ................................ 20..,. roku. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*  Niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do Formularza oferty 

 

 

……………………………….. 
         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

 

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), przewidywanych 

do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu. 

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie ich 

zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza 

powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy 

zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. 

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje 

zatrudnienie podwykonawcy/ów. 

Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących 

części (zakresu) zamówienia: 

 

Podwykonawca: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* 

 

Powierzany zakres zamówienia: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

……………………………………….. 
(data, pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*  Niepotrzebne skreślić 

 


