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FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

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

Siedziba Wykonawcy 

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

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

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

Adres do korespondencji z Wykonawcą 

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

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

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

E-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

 

NIP: ................................................................ REGON: .................................................................. 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu ciężarowego 

dla Teatr Narodowego, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, oferuję samochód 

marki ……………...........................................................................................................................  

w kolorze……….............................................................................................................................  

rok produkcji ................................................................ 

w cenie netto ........................................zł.  + VAT (……..%) tj. brutto ………………………..zł. 

(słownie:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………),  zgodnie ze złożonym formularzem 

„Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

 

 

 

 

Rubryki dotyczące kryteriów oceny ofert należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty: 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 

a) zużycie energii „ZE” oferowanego samochodu wynosi – ....................................................... 
Uwaga 

Wielkość zużycia energii należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. 

w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań 
homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru 

zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca  

nie posiada dokładnych danych w tym zakresie powinien wypełnić rubrykę wpisując „brak danych”. 
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b) emisja dwutlenku węgla „EDW” oferowanego samochodu wynosi – ................................... 
Uwaga 

Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 

2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań 
homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru 

emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie 

powinien wypełnić rubrykę wpisując „brak danych”. 

 

 

c) emisja zanieczyszczeń „EZ” oferowanego samochodu wynosi – .......................................... 
Uwaga 

Wielkość emisji zanieczyszczeń (wyrażonych łącznie wielkością tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów 

(niemetanowych)) należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w 

sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań 
homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru 

emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie 

powinien wypełnić rubrykę wpisując „brak danych”. 

 

  

 

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy zgodnie ze wzorem 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie 

parametrów technicznych, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., dn. ................. 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


