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sygnatura: ZP-058/2017             
                  Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11 

87-100 Toruń 

 

OFERTA 

  
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

Adres1: ........................................................................................................................................................................ 
Forma prawna Wykonawcy: ......................................................................................................................................... 

TEL. 1 .........…………................…………………………………………………………………………………………….. 
REGON1: …………………................………………………………………………………………………………………… 

NIP1: …………………………………................……………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję 1: 

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

1 –  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 
 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu pracownika Wykonawcy lub innej osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w 

trakcie realizacji umowy:  

................................................................................................................................................................................................. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9. osobowego”; sygnatura zamówienia ZP-058/2017: 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę 
łączną: 
(I kryterium oceny ofert): 
 

wartość 
brutto 
oferty  

…………………………………………………… zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… złotych 
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2. Oferujemy samochód osobowy typu VAN marki ………………………….…………..model…………………………………..…………  
o niżej wskazanych parametrach: 

Lp. NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO 

Wykonawca zaznacza  
TAK lub NIE 

lub wpisuje oferowane 
parametry 

1.  Nadwozie – min. 4-drzwiowe, 9-miejscowe typu van TAK/ NIE 

2.  Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 ccm ……………… ccm 
3.  Moc silnika min. 150 KM ……………… KM 
4.  Maksymalny moment obrotowy min. 340 Nm ……………… Nm 

5.  Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 7,0 l/ 100 
km ……...….. l/100km 

6.  Wielkość emisji CO2 max. 165 g/km ……………… g/km 
7.  Norma spalin – Euro 6 TAK/ NIE 
8.  Skrzynia biegów – automatyczna min. 6 biegowa TAK/ NIE 
9.  Napęd na jedną oś TAK/ NIE 
10.  Rozstaw osi min. 3250 mm ……………… mm 
11.  Długość całkowita samochodu min. 5200 mm ……………… mm 

12.  Długość przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej (liczona od tyłu fotela 
kierowcy do drzwi tylnich) min. 2700 mm ……………… mm 

13.  Rok produkcji – 2017 TAK/ NIE 

14.  Układ kierowniczy przystosowany do prawostronnego ruchu 
drogowego TAK/ NIE 

15.  Poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera TAK/ NIE 
16.  Boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera (przód) TAK/ NIE 
17.  Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc TAK/ NIE 
18.  Immobiliser – blokada przeciw uruchomieniowa TAK/ NIE 
19.  Centralny zamek zdalnie sterowany TAK/ NIE 
20.  Światła do jazdy dziennej TAK/ NIE 
21.  Przednie światła przeciwmgielne z systemem doświetlenia zakrętów TAK/ NIE 
22.  System automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych TAK/ NIE 
23.  Systemy wspomagające hamowanie ABS TAK/ NIE 
24.  System stabilizacji toru jazdy ESP TAK/ NIE 

25.  

Układ siedzeń w trzech rzędach: 
1. 3 pasażerów 
2. 3 pasażerów 
3. 3 pasażerów 

TAK/ NIE 

26.  
W pierwszym rzędzie fotel kierowcy z podłokietnikiem + kanapa 
dwumiejscowa TAK/ NIE 

27.  W drugim i trzecim rzędzie kanapa 3 miejscowa dzielona 2/3 – 1/3 TAK/ NIE 

28.  Możliwość szybkiego złożenia i demontażu drugiego i trzeciego 
rzędu siedzeń (bez użycia narzędzi) TAK/ NIE 
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29.  Klimatyzacja automatyczna typu Climatronic, dwustrefowa z 
nadmuchem i regulacją temperatury z przodu i z tyłu pojazdu TAK/ NIE 

30.  Szyby w tylnej części pojazdu fabrycznie przyciemniane TAK/ NIE 
31.  Czujniki parkowania przód i tył TAK/ NIE 
32.  Boczne części wnętrza tapicerowane TAK/ NIE 

33.  Drzwi boczne do przedziału pasażerskiego z prawej i z lewej strony 
przeszklone i przesuwne TAK/ NIE 

34.  Z tyłu drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewaniem szyby i 
wycieraczkami, otwierane pod kątem min. 180° TAK/ NIE 

35.  Szyby boczne w przedziale kierowcy elektrycznie sterowane  TAK/ NIE 
36.  Czujnik zmierzchu TAK/ NIE 
37.  Czujnik deszczu TAK/ NIE 
38.  Lusterka boczne podgrzewane, sterowane elektrycznie TAK/ NIE 
39.  Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do kół TAK/ NIE 
40.  Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu kpl. TAK/ NIE 
41.  Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu kpl. TAK/ NIE 

42.  Obręcze kół min. 17”, ogumienie letnie zgodnie z zaleceniami 
producenta TAK/ NIE 

43.  Zderzaki przedni i tylni lakierowane w kolorze nadwozia TAK/ NIE 

44.  Kolor nadwozia - metalizowany lub perłowy do wyboru z palety 
kolorów oferowanych przez producenta TAK/ NIE 

45.  Tapicerka w kolorze ciemnym do wyboru z palety kolorów 
oferowanych przez producenta TAK/ NIE 

46.  System multimedialny z kolorowym ekranem min 6” TAK/ NIE 

47.  Instalacja radiowa z  radioodtwarzaczem fabrycznym oraz zestawem 
głośników, Bluetooth, USB TAK/ NIE 

48.  Wyposażenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (gaśnica, 
trójkąt bezpieczeństwa, apteczka) TAK/ NIE 

 

 

3. Oferujemy niżej wskazane wyposażenie dodatkowe  - (II kryterium oceny ofert): 

Lp. NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO liczba 
punktów 

Wykonawca zaznacza  
TAK lub NIE 

1.  Boczne poduszki bezpieczeństwa (kurtyny) dla 2 i 3 
rzędu siedzeń 2 TAK/ NIE 

2.  
Dodatkowe ogrzewanie postojowe powietrzne 
programowalne, działające przy włączonym i 
wyłączonym silniku 

2 TAK/ NIE 

3.  Kamera cofania 2 TAK/ NIE 

4.  Kierownica wielofunkcyjna skórzana z funkcją obsługi 
radioodtwarzacza, telefonu GSM 2 TAK/ NIE 

5.  Auto alarm z niezależną syreną i monitorowaniem 
wnętrza 2 TAK/ NIE 

6.  Spryskiwacze reflektorów 1 TAK/ NIE 
7.  Tempomat aktywny 1 TAK/ NIE 
8.  System rozpoznawania znaków drogowych 1 TAK/ NIE 
9.  Czujnik martwego pola w lusterkach 1 TAK/ NIE 
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10.  System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu 1 TAK/ NIE 

 

4. Udzielamy gwarancji na wady fabryczne i materiałowe na okres - (III kryterium oceny ofert): 

Lp. Okres gwarancji: Liczba 
punktów 

Zaznaczyć właściwe pole 
poprzez wstawienie znaku: 

„X” 

1.  nie mniej niż 60 miesięcy  lub nie mniej niż 160.000 km 25  

2.  nie mniej niż 48 miesięcy lub nie mniej niż 130.000 km 20 
 

3.  nie mniej niż 36 miesięcy lub nie mniej niż 100.000 km 15  

4.  nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów 0 
 

 

5. Oferujemy termin zapłaty: …………dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z 
postanowieniami umowy.  

6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 31.12.2017 r.   
7. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, 

akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty. 
11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 5  do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Przedmiotowe zamówienie zamierzamy:  
a) wykonać sami2; 
b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom2: 

l.p. wskazanie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza się powierzyć podwykonawcom: 

wskazanie firm podwykonawców: 

   

   

   
               

               2 _ wykreślić odpowiednio jeśli nie dotyczy. 
 

14. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
 

Tak3 

Nie3 

 

3 - właściwe zaznaczyć. 
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Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, 

które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 
15. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 
 
…………….…………….…. (miejscowość), dnia …………………………. r.  

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

                    (podpis)  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


