Załącznik nr 3 do ogłoszenia do zamówieniu publicznym

Formularz cenowy
NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowodostawczego dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku na następujących warunkach:
1. Dostawa samochodu osobowo-dostawczego:
Lp
.

Rodzaj wyposażenia

Wymagania minimalne

Oferowane przez
Wykonawcę*

1

2

3

4

1.

Marka i typ

2.

Rok produkcji

2016 r. , 2017 r.

3.

Typ nadwozia

Furgon

4.

Liczba miejsc

6 miejsc (w dwóch rzędach)

5.

Rozstaw osi

nie mniejszy jak 3650 mm

6.

Rodzaj napędu

4 x .2

7.
8.
9.

Długość całkowita (bez
stylizacji i haka
holowniczego)
Długość wew. części
ładunkowej
Wysokość wew. części
ładunkowej

min. 6100 mm
nie mniejsza niż 2700 mm
nie mniejsza niż 1850 mm

10.

Typ silnika

silnik o pojemności nie
mniejszej niż 2,3 l

11.

Moc silnika

nie mniejsza niż 160 KM

12.

Rodzaj paliwa

olej napędowy

13.

Kolor nadwozia

lakier metalizowany biały, szary,
srebrny, grafitowy

14.

Skrzynia biegów

manualna 6 stopniowa

15.

Wspomaganie kierownicy

wymagane

16.
17.

Kierownica wielofunkcyjna
po lewej stronie regulowana
w dwóch płaszczyznach
Drzwi bagażowe po prawej
stronie

wymagane
wymagane

18.

Norma emisji spalin Euro 6

wymagane

19.

Poduszki powietrzne

min. poduszka kierowcy

20.
21.

Tylny stopień na całej
szerokości
Przednie światła
przeciwmgłowe

wymagane
wymagane

22.

Hamulce

tarczowe z przodu i z tyłu

23.

Sygnalizacja nagłego
hamowania

wymagane

24.

System kontroli trakcji

wymagane

25. Immobiliser

wymagane

26. Tempomat

wymagane

Ogrzewanie postojowe
niezależne wraz z pilotem
System nawigacji z
28.
kamerą cofania
27.

29. Pasy bezpieczeństwa
Fabryczny centralny zamek
ze zdalnym sterowaniem
30.
(kabina, przestrzeń
ładunkowa) – 2 piloty
Autoalarm obwodowy i
31.
pojemnościowy

wymagane
wymagane
sześć bezwładnościowych 3punktowych pasów
bezpieczeństwa
wymagane
wymagane

32. Czujniki parkowania

co najmniej tylne czujniki
parkowania

Klimatyzacja manualna
33. osobno dla pierwszego i
drugiego rzędu siedzeń

wymagane

34. Chlapacze (przód i tył)

wymagane

Elektrycznie podnoszone i
opuszczane szyby z przodu
Elektrycznie regulowane
36. lusterka zewnętrzne wraz z
systemem podgrzewania
35.

wymagane
wymagane

Fotel kierowcy regulowany
na wysokość/przesuwny
Drzwi tylne dwuczęściowe o
38.
kącie otwarcia 270 o
37.

wymagane
wymagane

39. Hak holowniczy

wymagane

40. Trzecie światło stop

wymagane

Radioodtwarzacz
CD/mp3/Bluetooth + min. 4
41.
głośniki (dwa w I rzędzie,
dwa w II rzędzie)
Tapicerka materiałowa
42.
(szara,ciemnoszara, czarna)

wymagane
wymagane

43. Koła (opony, felgi)

- komplet kół (4 szt.) - letnie
ogumienie wraz ze stalowymi
felgami 16”
- komplet kół (4 szt.) - zimowe
ogumienie wraz ze stalowymi
felgami 16”

44. Koło zapasowe

wymagane

45.

46.

47.
48.
49.

50.

szyby stałe w drugim rzędzie
siedzeń
podłoga ze sklejki
wodoodpornej pokrytej
wykladziną antypoślizgową
wykończoną kątownikiem
aluminiowym
Tapicerka boków w
przestrzeni pasażerskiej oraz
słupków
przegroda stała, szczelna,
tapicerowana od strony
przedziału pasażerkiego
podsufitka tapicerowana
materiałem miękkim w
przedziale pasażerskim
osłony tylnych drzwi oraz
boczków w części
ładunkowej z płyty
laminowanej szarej
zmywalnej.

fotele indywidualne z
51. regulacją odchylenia oparcia
(drugi rząd siedzeń)
52. minimum dwa punkty
świetlne LED nad drugim

wymagane

wymagane

wymagane
wymagane
wymagane

wymagane

wymagane
wymagane

rzędem siedzeń
53.

nawiewy z klimatyzacji nad
drugim rzędem siedzeń.

54. Trójkąt odblaskowy
55.

Apteczka samochodowa
(norma DIN 13/264

wymagane
wymagane
wymagane

56. Gaśnica

wymagane

57. Gniazdo 12 V

wymagane

58.

Zestaw naprawczy do kół
(podnośnik, klucz do kół)

59. Gwarancja

wymagane
- gwarancja podstawowa:
minimum 3 lata
- gwarancja na perforację
nadwozia: minimum 10 lat
- gwarancja na powłokę
lakierniczą: minimum 3 lata

*Tabela obowiązkowo do wypełnienia. W oznaczonych wierszach obowiązkowo należy
wpisać wymagane dane albo „TAK” lub „NIE”. UWAGA: formularz nie podlega
dodatkowemu uzupełnieniu. Niewpisanie wymaganych informacji lub danych, będzie
traktowane jako niespełnienie wymagań i skutkuje odrzuceniem oferty.
za cenę:
netto .............................. PLN podatek VAT – ……..%
brutto ............................. PLN (słownie: .......................................................................
…............................................................................................................................. złotych).
2. Wyrażam zgodę na potrącenie z powyższej ceny brutto auta kwoty 43.050 zł brutto, na
którą składa się:
- 30.750 złotych brutto – wartość używanego auta w rozliczeniu,
- 12.300 złotych brutto – wartość usługi reklamowej,
na które Zamawiający wystawi faktury VAT.
3. Termin płatności wynosi ….................. dni, od daty odbioru dostawy przez
Zamawiającego.
4. W/w dostawę wykonamy w terminie do ….........................................................................

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag.
7. Zobowiązujemy

się

wykonać

przedmiot

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:
……………………………………………tel.……………………………fax:……………email………………
9. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) ….......................................................................
2) ….......................................................................
3)............................................................................
4) ….........................................................................

…………………………, dnia……….....2017 r.
…......................................................
(Podpisy osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)

