
 
 

 
                                                                                                                 
.................................................................................... 
(podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

1 

 zał. nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
al. Adama Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 
NIP 675 000 19 17 

 

 
----------------- , dnia -------------------- 

Nazwa (firma) wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………. 

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

adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby) ………………… 

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

nr NIP ……………………………………………… Regon ……………………………………………………………………….. 

nr tel. ………………………………………………. nr fax ………………………………………………………………………… 

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

tel. bezpośredni: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę 1 samochodu terenowego dla Instytutu Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w projekcie POIS.02.04.00-00-0014/16 

oferujemy: 

 

dostawę jednego auta terenowego pod względem marki, modelu i wyposażenia 

spełniających poniższe parametry techniczno-eksploatacyjne: 

 

Tabela nr 1 

 

Parametry techniczno-eksploatacyjne dotyczące samochodu osobowego będącego 

przedmiotem zamówienia 

 Minimalne wymagania Parametry oferowane*  

(wypełnia Wykonawca) 

 a) Jeden samochód  fabrycznie nowy, 
nieuszkodzony, nieużywany, rok produkcji 
min. 2016; 

 

 

 b) Silnik diesel o minimalnej pojemności 

2,0 jako oznaczenie handlowe; 
 

 

 c) Minimalna moc silnika: 100 kW; 

 
 

 d) Nadwozie: 4- lub 5-drzwiowe; długość 

min. 4200 mm, szerokość min. 1790 mm, 

rozstaw osi min. 2500 mm; 

 

 

 e) Minimalny prześwit podwozia: 195 mm; 

 
 

 f) Napęd na cztery koła 4x4, skrzynia 

biegów manualna min. 5 biegowa + 

wsteczny; 
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 g) Kolor samochodu - stonowany, 

niejaskrawy, niebiały; 

 

 

 h) Fotel kierowcy z regulacją wysokości; 

 
 

 i) Regulacja wysokości kierownicy; 

 
 

. j) Wspomaganie układu kierowniczego; 

 
 

 k) ABS i system kontroli trakcji; 

 
 

 l) Opony wielosezonowe;  

 

 

 

Wymaga się określenia marki i rozmiaru 
 m) Poduszki powietrzne przednie i boczne 

dla kierowcy i pasażera; 

 

 

 n) Centralny zamek ze zdalnym 

sterowaniem; 

 

 

 o) Klimatyzacja;  

 
 

 p) Gniazdo 12V na konsoli centralnej; 

 
 

 q) Hak holowniczy; 

 
 

 r) Koło zapasowe na stalowej lub 

aluminiowej feldze; 
 

 

 

 s) Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i 

trójkąt ostrzegawczy; 

 

 

 t) Gwarancja producenta: na podzespoły 

mechaniczne minimum 42 miesiące przy 

limicie przebiegu do min. 50 000 km, na 

perforację nadwozia minimum 8 lat, na 

lakier minimum 2 lata;  

 

 

- na podzespoły mechaniczne.................... 

 
- na perforację nadwozia......................... 
 

- na lakier............................. 

 u) Usługi serwisowe wskazane jako 

obowiązkowe w harmonogramie 

serwisowym zawierające wszystkie 

czynności, kontrole i wymiany w zakresie 

przeglądów i obsług okresowych na okres 

minimum 42 miesiące przy limicie 

przebiegu do min. 50 000 km. 

 

 

 Dokumentacja: 

· Instrukcja obsługi samochodu w języku 

polskim. 

· Wyciąg ze świadectwa homologacji. 
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· Karta pojazdu. 
 

 

 

Wymagania dodatkowe Wypełnia Wykonawca; spełnia/nie 

 a) Wspomaganie ruszania na wzniesieniu; 
 

 

 

 b) Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia; 

 
 

 c) System przeciwdziałający przewróceniu się 

pojazdu; 

 

 

 d) Wspomaganie hamowania awaryjnego; 

 
 

 e) Lusterka zewnętrzne elektrycznie 
sterowane, ogrzewane; 

 

 

 f) Tylne czujniki parkowania; 

 
 

 g) Radio z nawigacja GPS (fabryczne);  

 h) Relingi dachowe; 

 
 

 i) Tempomat;  

 j) Gniazdo 230V/50Hz. 

 
 

 

*Oferowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być, pod rygorem odrzucenia oferty, sprzeczne 
ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie „Minimalne wymagania”. 
W sytuacji, gdy oferowane parametry są identyczne jak „Minimalne wymagania” należy w kolumnie 
„Parametry oferowane” wpisać „spełnia” w przypadku innych parametrów należy podać ich 

wielkość. 

 

Oświadczam, że oferowane samochody spełniają normę Euro 6 określoną 

rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 w 

sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 

sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 
 
1. Wielkość zużywanej energii [w MJ/km] 
liczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu 
łączonym (l/km; wartość uśredniona 
podana przez producenta) i wartości 
energetycznej paliwa (32MJ/l).                          ……………………………………………………..[MJ/km] 
 

2. Wielkośc emisji dwutlenku węgla [w 

g/km] zmierzona wg procedury ustalonej 

dla celów badań homologacyjnych w cyklu 
łączonym (wartość uśredniona).                        ……………………………………………………….[g/km] 
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3. NOx + THC jako suma wielkości emisji 

tlenków azotu i sumy masy węglowodorów, 

zmierzone wg procedury ustalonej dla 
celów badań homologacyjnych [w 
mg/km]                                                                           ……………………………………………………..[mg/km] 

 
 
 

 

Powyższe parametry spełnia samochód 

……………………………………………………………………………………………… 

(marka, model) 

który oferujemy za poniższą cenę: 

Cena netto 1 samochodu (zł)                   ............................................... 

 

Stawka podatku VAT (%)                        ................................................ 

 

Kwota podatku VAT(zł)                           ................................................ 

 

Cena brutto 1 samochodu (zł)               .................................................. 

 
 

 

Oświadczamy, że: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 

ustawowymi. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego w tym ze wzorem 

umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 15 dni od dnia otwarcia ofert. 

5. Akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że: 

a) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

b) posiadam zdolności techniczne i zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Nie podlegamy wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 

8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w punktach 

…………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. 

 

 

Oferta została złożona na ….. stronach i kolejno ponumerowanych od nr …. do nr …. 

Wykaz załączników (oświadczenia i dokumenty): 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………… 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art.297 k.k.). 
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zał. nr 2 
 
 
Projekt 
 
UMOWA NA ZAKUP SAMOCHODU Nr POIS.02.04.00-00-0014/16 

zawarta w dniu ………………. 2017 r. w Krakowie , pomiędzy Instytutem Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk al. Adama Mickiewicza 33 31-120  NIP 6750001917: 

reprezentowanym przez 

Henryka Okarmę – Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 

zwanego dalej „Kupującym”, a 
........................................................ ul. ..............kod miasto................... Regon:………………., NIP: 
……………………. reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Sprzedającym”. 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na  dostawę 1 samochodu terenowego  

zawarto umowę o następującej treści: 
§ 1 

Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje fabrycznie 
nowy, nieużywany, nieuszkodzony samochód marki:  

o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w ofercie Sprzedającego z dnia 
........................... 

1. Numer identyfikacyjny pojazdu zostanie określony w fakturze VAT oraz w protokole 

odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Odbiór przez Kupującego samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron w siedzibie Sprzedającego. 

3. Wraz z samochodem Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu dokumenty 

niezbędne do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku 

polskim, karty gwarancyjne, książkę pojazdu. 

4. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu przechodzi na 
Kupującego z chwilą opuszczenia przez samochód miejsca jego odbioru, po 

podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron, nie 

wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu przez 

Kupującego. 
5. Prawo własności do samochodu przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru samochodu 

wraz z wszelką żądaną dokumentacją oraz wszystkich pozostałych dokumentów objętych 

umową. 
§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać Umowę w nieprzekraczalnym terminie  75 dni od 

daty podpisania umowy.  

2. Za datę wykonania Umowy uważa się datę odbioru samochodu od Sprzedającego bez 

zastrzeżeń. 
§ 3 

OKREŚLENIE CENY-WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi – netto .......................... zł 

słownie złotych: ................................................................................................. 

z 23 % podatkiem VAT – .......................zł (słownie złotych: ........................... 
....................................................................................................) brutto 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówieni 
(obejmujące m.in. wartość dostarczanego samochodu, podatek VAT, opłatę recyklingową 

oraz koszty związane z dostawą). 
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§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zapłata ceny sprzedaży nastąpi przelewem na podstawie faktury– na wskazany rachunek 

Sprzedającego - 1 dzień przed planowanym wydaniem samochodu. Wydanie samochodu 

nastąpi po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego ceny sprzedaży. 

 
 
 

§ 5 
GWARANCJA 

Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży na okres: 

podstawowa – ............................ m-cy od dnia zakupu pojazdu lub .................... km 

przebiegu, w zależności co nastąpi wcześniej, 

na perforację  nadwozia – .................... lat, 

powłoki lakierowe – .............................lat. 
§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu sprzedaży w terminie ustalonym 
w § 2 Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 

zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia 

pełnego odszkodowania do pokrycia całej doznanej szkody. 
2. W przypadku jeżeli opóźnienie w dostarczeniu pojazdu przekroczy 20 dni, Kupujący ma 

prawo odstąpić od umowy, bez odrębnego wezwania do wykonania umowy. Odstąpienie 

od umowy z ww. przyczyn nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Sprzedającego kary 

umownej za zwłokę w wydaniu pojazdu, o czym jest mowa w ust. 1 
§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku zaistnienia sporu powstałego w wyniku zawartej umowy sądami właściwymi 

będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Kupującego. 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym dwa 

dla Kupującego. 
 
 
 
 
 
 
Kupujący:             Sprzedający: 
 

 


