
 

 

 
........................................, dnia .............................. 

 miejscowość data 

1. Zamawiający: 
Gmine Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie 

Wojska Polskiego 45a, 48-370 Paczków 
 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
2. Wykonawca: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

 

  

 
3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Przedmiot zamówienia 

Zakup i dostawa samochodu osobowego typu bus. 

 

5. Oświadczam(y), że oferuję/oferujemy dostawę używanego samochodu osobowego typu bus  

o poniższych parametrach (* niepotrzebne skreślić): 

 

Samochód osobowy typu bus 

Marka  

Typ/Model  

 

L.P. PARAMETRY POJAZDU 

PARAMETR WYMAGANY 

PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

PARAMETR 
OFEROWANY 

PRZEZ WYKONAWCĘ 
 

[NIEPOTRZEBNE 

SKREŚLIĆ 
LUB WPISAĆ 

ODPOWIEDNIĄ 
WARTOŚĆ] 

1 2 3  

1 Rodzaj pojazdu bus TAK / NIE 

2 Rok produkcji  min. 2014  

3 Dopuszczalny przebieg pojazdu max 180 000 km TAK / NIE 

4 Rodzaj silnika wysokoprężny diesel TAK / NIE 

5 Pojemność skokowa silnika od 1600 cm3 do 2200 cm3  

6 Moc silnika min. 115 KM  

7 Rodzaj paliwa olej napędowy TAK / NIE 

8 Skrzynia biegów  wymagane 
automatyczna / 

manualna 



 

9 Napęd na koła przednie wymagane TAK / NIE 

10 Wersja nadwozia wydłużona (long) opcjonalnie TAK / NIE 

11 Wspomaganie układu kierowniczego wymagane TAK / NIE 

12 
Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej 

osi 
wymagane TAK / NIE 

13 

System zapobiegający zablokowaniu kół 
podczas hamowania (ABS) lub 

równoważny spełniający podobne 
zadania 

wymagane TAK / NIE 

14 

System optymalizacji przyczepności 

podczas przyspieszania (ASR) lub 
równoważny spełniający podobne 

zadania 

wymagane TAK / NIE 

15 

System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub 
równoważny spełniający podobne 

zadania 

wymagane TAK / NIE 

16 
Szyba przednia ze szkła klejonego, 

podgrzewana 
wymagane TAK / NIE 

17 

Dodatkowe przesuwane manualnie drzwi 
boczne z prawej lub prawej i lewej  

strony pojazdu umożliwiające wsiadanie 

i wysiadanie pasażerom  

wymagane TAK / NIE 

18 

Nadwozie boczne w pełni przeszklone, 

szyby podwójne panoramiczne, 
termoizolacyjne 

wymagane TAK / NIE 

19 Okna w drzwiach tylnych wymagane TAK / NIE 

20 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne, ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami 

wymagane TAK / NIE 

21 Światła do jazdy dziennej wymagane TAK / NIE 

22 Regulacja zasięgu reflektorów wymagane TAK / NIE 

23 
Światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu 
pojazdu 

wymagane TAK / NIE 

24 
Dodatkowe trzecie światło hamowania 

(STOP) 
wymagane TAK / NIE 

25 
Regulowany fotel kierowcy wyposażony 

w zagłówek  
wymagane TAK / NIE 

26 
Poduszka powietrzna kierowcy i 
pasażera 

wymagane TAK / NIE 

27 Kamery lub czujniki cofania opcjonalnie TAK / NIE 

28 
Ilość miejsc siedzących: 7 + 1 lub 8 +1 
(kierowca)  

wymagane  

29 

Gwarancja na silnik i podzespoły 

mechaniczne bez limitu przebiegu 
kilometrów 

co najmniej 

 2 miesiące 
 

30 Hak holowniczy wymagane TAK / NIE 

31 Bezwypadkowość pojazdu wymagane TAK/NIE 

 

UWAGA: 

1) Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie 

w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „TAK” 

lub „NIE”. 

2) W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest 

podać konkretny oferowany parametr, bez zastosowania sposobu potwierdzenia zgodności 

opisanego w  pkt. 1. 

 



 

 

 

6. Za realizację przedmiotu zamówienia oferuję/oferujemy cenę brutto …..……………………………. zł. 
 

 

Termin wykonania zamówienia ……………. 2022 r. 

Warunki płatności 
Faktura płatna w całości do 3 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury 

 

 

7. Oświadczam/my, że: 
1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w zakresie 

określonym w ogłoszeniu. 

2) Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału  

w postępowaniu. 

4) Akceptuję wszystkie zapisy ogłoszenia o zamówieniu i zapewniam należytą staranność, 

terminowość i dyspozycyjność przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5) Zobowiązuje się, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty przed podpisaniem umowy pokryję 

koszty związane z  potwierdzeniem bezwypadkowości, stanu technicznego oraz przebiegu 

samochodu w serwisowej stacji diagnostycznej. 

7) Załącznikami do oferty jest oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia do 

wykonania zamówienia. 

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procedury dotyczącej przedmiotowego zamówienia. 

 

8. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  
z realizacją zamówienia: 

 
1) Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Paczkowie moich 

danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu postępowania o udzielenie zamówienia 

o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł - Zakup i dostawa samochodu osobowego typu bus. 
2) Przyjmuję do wiadomości, że: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

– RODO) – dalej „Rozporządzenie”: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Paczków z siedzibą przy 

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków; 
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 77 431 67 91 wew. 190,  

e-mail: iodo@paczkow.pl; 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, 

tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

d) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt c), Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa; 

e) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu 

właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją zamówienia; 
f) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A i e 

oraz art. 9 ust. 2 lit. G rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1);  

g) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność  

mailto:iodo@paczkow.pl


 

z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm lub innych określonych 

przepisach prawa; 
i) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez 

Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

 
9. Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

osoby(osób) 
upoważnionej(nych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

 

 
 

    

 

 


