Załącznik nr 3 do zaproszenia

OFERTA (FORMULARZ OFERTOWY)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1
01 - 217 Warszawa

Nazwa i adres WYKONAWCY :
…………………………………………………………………..
.............................. ........................................
NIP: …............................................................
Regon: ……………………………………....
Tel.: ………………………………………….
e-mail: ………………………………………
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na najem
długoterminowy samochodu osobowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy,
stanowiącym załącznik do Zaproszenia, za łączną kwotę wynagrodzenia: ……………………..
zł brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT (stawka ……..), zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

Oferowana
marka i model
samochodu

Miesięczny czynsz
brutto za najem
samochodu

Liczba
miesięcy
najmu

Łączna opłata w
okresie 36
miesięcy za najem
(kol. 3x4)
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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl
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Parametry techniczne oferowanego modelu samochodu:
Lp.

Wymagania minimalne Zamawiającego

I.

NADWOZIE

1.
2.

Samochód osobowy 4 drzwiowy 5
miejscowy typu sedan.
Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek).

3.

Rozstaw osi min. 2630 mm.

4.

II.

Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny
lub szary/grafitowy.
Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze
nadwozia.
Pojemność bagażnika min 450 dm3 (z
zapasowym kołem pełnowymiarowym lub
dojazdowym).
SILNIKI I NAPĘD

1.

Silnik hybrydowy.

2.

Pojemność silnika od 1,6 dm3 do 2.0 dm3.

3.

Moc silnika benzynowego min. 90 KM.
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Skrzynia biegów automatyczna

III.

BEZPIECZENSTWO

1.
2.

Poduszki powietrzne przednie i boczne
kierowcy i pasażera.
System kontroli trakcji.

3.

Przednie światła przeciwmgielne.

4.

Światła do jazdy dziennej wykonane w
technologii LED.
FUNKCJONALNOŚĆ I
WYPOSAŻENIE
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach.
Kierownica wielofunkcyjna.

5.
6.

IV.
1
2
3

Oferowane parametry
techniczne i funkcjonalne
Zamawiający dopuszcza
wpisania słowa: tak, nie lub
skopiowanie wymogów
minimalnych w sposób
jednoznacznie określający
oferowane parametry

Fotele przednie z regulacją wysokości oraz
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
min. dla fotela kierowcy.

2

4

Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń.

5

Klimatyzacja.
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10.

Lusterka zewnętrzne elektrycznie
regulowane i podgrzewane.
Co najmniej przednie szyby boczne
sterowane elektrycznie.
Lusterko wsteczne ściemniające się
automatycznie.
Fabryczny radioodtwarzacz z
wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania
plików MP3, z wyjściem USB i funkcją
zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
Tapicerka w kolorze ciemnym.

11.

Centralny zamek na wszystkie drzwi.

12.

Komplet dywaników gumowych.

13.

Komplet dywaników welurowych lub
wykonanych z innego niż guma materiału.
Wykładzina gumowa bagażnika o
powierzchni antypoślizgowej.
Obręcze kół ze stopów metali lekkich.
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14.
15.

17.

Komplet opon zimowych i letnich o
parametrach odpowiadających osiągom
modelu samochodu rok produkcji 2019.
Kamizelka odblaskowa.

18.

Gaśnica.

19.

Trójkąt ostrzegawczy.

20

Apteczka samochodowa wg normy DIN
13164.

16.

Opłata za 1 km przekroczenia limitu 2000 km ponad maksymalny przebieg samochodu (3500 km
miesięcznie), określony dla samochodu w Załączniku nr 2 do Zaproszenia, wynosi: ………………
zł brutto (w tym stawka VAT ………%).
Oświadczam, że spełniam wszystkie pozostałe wymagania określone w ramach usługi
najmu określone w załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Zaproszenia.
Oświadczam, że:
a) posiadamy doświadczenie w realizacji 3 zamówień wymaganych w Zaproszeniu do
udziału w postępowaniu – zgodnie z wypełnionym poniżej wykazem:
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Lp.

Nazwa i adres
odbiorcy usługi

Przedmiot
usługi

Data usługi
(od… do…)

Wartość usługi

1
2
3
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych usług.

b) zawarty w Zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
a) dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty*
b) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie:
………………………....................................
c) inne (jakie) ……

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................
Podpisy i pieczęć Wykonawcy
lub osób upoważnionych do reprezentowania
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