
Załącznik nr 4 do SWZ 

…………………………………… 

 Wykonawca 

……………………………………. 

                                                                                                miejscowość, data 

 

                                                   FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym,  

                 na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp  

                 na dostawę samochodu osobowego dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

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

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………... 

Adres e-mail:………………………………… 

NIP……………………………… REGON …………………………. 

Rodzaj Wykonawcy (niewłaściwe skreślić): mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / 

średnie przedsiębiorstwo
1
 / jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej
2
 / inny rodzaj. 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy samochód osobowy  

marki …………………… w kolorze ………………...........   rok produkcji …..………… 

za cenę:  

netto …………………. pln 

podatek VAT (23%) ................................... pln  

brutto ……………………….pln 

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

zgodnie ze złożonym formularzem „Opis parametrów technicznych oferowanego 

przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje   

   pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Załącznik I, art. 1, art. 2. 
2
 Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) art. 43

1
  



Załącznik nr 4 do SWZ 

2. Oświadczamy, że
3
: 

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”. 

 

 

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”. 

 

 

3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

Umowy zgodnie ze „Wzorem Umowy” stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ  

z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie parametrów technicznych, w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

  

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

        podpis Wykonawcy 
4
 

 

 

 

                                                 
3
 Rubryki dotyczące kryteriów oceny ofert należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty. 

4
 „Formularz oferty” musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  

   kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 


