
 
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/NFOSiGW 

z dnia 12.04.2019 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane wykonawcy:   

Nazwa:  

Siedziba:  

Numer telefonu:   

Numer faksu lub 

adres mailowy  
 

REGON:   

NIP:  

 

Ja/My, niżej podpisany/ni................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz .....................................................................................................  

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

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:  

Zakup i dostawa samochodu osobowego hybrydowego fabrycznie nowego na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot 

Caritas i społeczności lokalnych” 

 

składamy niniejszą ofertę o cenie łącznej:   

cena brutto (z VAT):  ................................................................................ PLN) 

(słownie......................................................................................................................... PLN) 

Zamówienie zrealizujemy w terminie podanym w zapytaniu ofertowym. 

 

1. Składając niniejszą ofertę, oświadczam/y, że:  

1) składając podpisy na kserokopiach dokumentów dołączonych do oferty, 

poświadczam/y, że dane dokumenty są zgodne z oryginałem,  

2) zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do zapytania 

ofertowego wzorem istotnych postanowień umowy, do którego nie wnosimy zastrzeżeń,  



 
 

 

3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu 

działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

4) posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

6) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  

7) termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.  

 

2. Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są:  

Imię Nazwisko………………………………………………….  

tel. Kontaktowy………………………………………………  

e-mail……………………………………………………………..  

 

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:  
1) ………………………………………………………….,  

2) …………………………………………………………,  

3) …………………………………………………………,  

4) ………………………………………………………….,  

5) …………………………………………………………  

 

 

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

(miejscowość)  

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy) 
  



 
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/NFOSiGW 

z dnia 12.04.2019 

 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OPIS OFEROWANEGO TOWARU  

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę samochodu osobowego hybrydowego 

fabrycznie nowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato 

Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”  

 

Samochód marki: ................................................... , rok produkcji: 2019 

 

Lp. 

Parametr 

techniczny lub 

element 

wyposażenia 

Parametry techniczne i wyposażenie 

minimalne wymagane 

Parametry techniczne i wyposażenie 

oferowane 

1. 1 Silnik 

Hybrydowy Plug-in: 

1) pojemność:  ≥  1400  cm ³, 

2) łączna moc układu: ≥  70 kW (95 KM)  

 

2.  Napęd  
Umożliwiający jazdę wyłącznie na silniku 

elektrycznym > 3 godzin 
 

3.  Zużycie paliwa ≤ 4 litry/100km  

4.  Emisji spalin 
1) średnia emisja CO₂: ≤ 80 g/km.  

2) Norma Euro 6 
 

5.  Akumulator 
1) Litowo-jonowy 

2) Pojemność: > 8 kWh 
 

6.  
Ładowanie 

akumulatora 

1) Ze standardowego gniazdka 

2) Wtyczka umożliwiająca korzystanie ze 

stacji szybkiego ładowania 

 

7.  Układ kierowniczy Wspomagany   

8.  Skrzynia biegów Automatyczna   

9.  Nadwozie 

1) liczba miejsc: ≥ 4, 

2) oparcie tylnej kanapy składane i 

dzielone, 

3) pojemność bagażnika: > 300 litrów, 

4) klapa bagażnika otwierana do góry 

 

10.  
Wymiary 

zewnętrzne 

1)  długość: od 4300 do 4800 mm, 

2)  szerokość:  od 1700 do 1820 mm, 

3)  wysokość:  od 1400 do 1800 mm 

 

11.  Koła 

1) obręcze min. 15”, 

2) opony letnie, 

3) dodatkowy komplet kół: 

4 x felgi aluminiowe + 4 x opony zimowe, 

4) czujniki ciśnienia. 

 



 
 

 

12.  Zamek  Centralny zamek zdalnie sterowany  

13.  Immobilizer Fabrycznie wbudowany  

14.  Światła Przeciwmgielne przednie i tylne.  

15.  Bezpieczeństwo 

1) poduszki powietrzne czołowe, 

2) poduszki boczne kierowcy oraz pasażera, 

3) system stabilizacji toru jazdy, 

4) ABS (system zapobiegający blokowaniu 

kół), 

5) tempomat 

6) kamera cofania 

7) czujnik parkowania z tyłu, 

8) wskaźnik załadowania akumulatorów, 

9) zestaw głośnomówiący z kompatybilnym 

radiem. 

 

16.  Komfort 

1) klimatyzacja: min. manualna, 

2) elektrycznie podnoszone szyby boczne, 

3) regulacja wysokości fotela kierowcy, 

4) komputer pokładowy, 

5) system multimedialny, 

6) radio – łączność Bluetooth, 

7) gniazdo USB, 

8) gniazdka 12 V. 

 

17.  Kolorystyka 

1) kolor nadwozia i rodzaj lakieru: 

- w kolorze: niebieskim lub zielonym, 

2) tapicerka: kolor czarny. 

 

18.  Gwarancja Elementy układu hybrydowego: min. 5 lat  

19.  
Wyposażenie 

dodatkowe 

Panel fotowoltaiczny doładowujący 

akumulatory wbudowany w karoserię 
 

20.  
Warunki 

dodatkowe 

Jeśli egzemplarz auta spełniający wszystkie 

wymagania techniczne określone powyżej 

będzie dostępny w terminie późniejszym niż 6 

maja 2019 roku, wymagane jest 

zagwarantowanie bezpłatnego dostępu do 

zastępczego auta o napędzie hybrydowym od 

tego dnia do dnia dostarczenia zamawianego 

modelu auta. 

 

  



 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/NFOSiGW 

z dnia 12.04.2019 
 

 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy ……………………………………………….. 

 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2019/NFOSiGW z dnia 12 kwietnia 2019 r. na zakup i dostawę 

samochodu osobowego hybrydowego fabrycznie nowego na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” 

współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 

„Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna” 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

oświadczam, że jako Wykonawca jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni 

małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 ............................... dnia .................  

 

 

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

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

  

http://adaptcity.pl/wp-content/uploads/2019/02/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-ADAPTCITY_druk.pdf#page=1
http://adaptcity.pl/wp-content/uploads/2019/02/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-ADAPTCITY_druk.pdf#page=1


 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/NFOSiGW 

z dnia 12.04.2019 
 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
Dane teleadresowe Wykonawcy …………………….. 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr …………………….. z dnia 4 kwietnia 2019 r. na zakup i dostawę 

samochodu osobowego hybrydowego fabrycznie nowego na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” 

współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 

„Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna” 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

 

1) oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie 5 zapytania ofertowego; 

2) posiadam wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia 

usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie 

zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji prawnych wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji.  

 

 

 

 

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

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 
 


