
 

 

                           Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/2018.  

 

 

 

 

……………………………………..                             …….…………….. dnia …………… 
Nazwa i adres Wykonawcy /pieczątka/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy:  
 

Nazwa: ....................................................................................................................  

Siedziba: ....................................................................................................................  

Strona internetowa: ....................................................................................................................  

Numer telefonu: …….............................................................................................................  

numer faksu: ……….........................................................................................................  

KRS: ....................................................................................................................  

REGON: ....................................................................................................................  

NIP: ....................................................................................................................  

 
II. Dane dotyczące Zamawiającego:  
 

Nazwa: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 

Siedziba: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132 

KRS: 0000265120 

NIP: 813 34 76 177 

REGON: 180168889 

Telefon: 17 853 48 18 (w godz.: 8:00-16:00) 

Fax: 17 875 12 52 

E-mail: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl  

Strona internetowa: http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/ 

 

III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy:  
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące zakupu i dostawy jednego samochodu ze 

specjalistycznym wyposażeniem do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 

Regionalnej placówki terapeutyczno-opiekuńczej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie przy  

ul. Lwowskiej 132  w ramach projektu pn. „Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna  

w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa 

podkarpackiego.”  oferujemy realizację całości przedmiotu zapytania ofertowego za cenę:  

 

Wartość zamówienia ogółem:  

wartość netto …………….............................. zł  

(słownie: ....................................................................................................................................)  

podatek VAT ................................................ zł 

(słownie: .....................................................................................................................................)  

wartość brutto ................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

 



 

 

 

Oświadczamy, że:  
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia.  

2. zrealizujemy przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do ............... 2018 r. 

3. dostarczony pojazd stanowiący przedmiot zamówienia spełni wszystkie „Wymagania 

Zamawiającego dotyczące warunków technicznych” stanowiące część A Szczegółowej specyfikacji 

przedmiotu zamówienia  załączonej do niniejszego Formularza ofertowego jako załącznik nr 1 oraz 

posiadać będzie parametry techniczne przedstawione w opisie technicznym pojazdu stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Formularza ofertowego.  

4. oferowany pojazd:  

a) objęty zostanie ubezpieczeniem OC, AC, NNW co najmniej w pierwszym roku 

użytkownika; 

b) objęty zostanie ochroną gwarancyjną na powłokę lakierniczą w okresie nie krótszym niż 

24 miesiące oraz gwarancją na perforację nadwozia w okresie nie krótszym niż  8 lat; 

c) przekazany zostanie Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów wymaganych przy 

rejestracji pojazdu;  

d) posiadał będzie homologację dopuszczającą pojazd do ruchu z przewozem osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

5. oferujemy gwarancję na podzespoły mechaniczne w wymiarze ........... miesięcy. 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Zapytania ofertowego:  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i załączoną Szczegółową 

specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

 

2. Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniami określonymi  

w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

4.  Pozostajemy związani niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.  

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych  

w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez 

Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 

 

 

IV. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:  
 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym:  

1. ............................................................ tel. / fax / e-mail:  

2. ………………………………………….. tel. / fax / e-mail  

 

 
V. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:  
 

Nazwa (firma): 

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

Adres: ……..……………………………………………………………………………………………  

Dane kontaktowe: 

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

 



 

 

 

Zakres pełnomocnictwa* (dołączyć oryginał):  

- do reprezentowania w postępowaniu  

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

- do zawarcia umowy 

 

 

VI. Dokumenty załączone do oferty:  
 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………..  

3. ……………………………………………………………………………………………..  

4. ………………………………………………………………………………………………..  

5. ……………………………………………………………………………………………..  

6. ………………………………………………………………………………………………..  

7. ………………………………………………………………………………………………..  

8. ………………………………………………………………………………………………..  

9. ………………………………………………………………………………………………..  

 

VII. Inne informacje Wykonawcy:  
 

…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

                                                                                                                            (data i czytelny podpis 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki obowiązkowe: 

1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych pojazdu. 

 


