
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

Parametr Warunek Parametr oferowany
Rok produkcji - 2019 / 2020 Tak, podać

Stan techniczny - fabrycznie nowy, kompletny, 
4 drzwiowy

Tak

Rodzaj pojazdu - furgon Tak
Rodzaj silnika - diesel Tak

Moc silnika - min. 120 KM Tak, podać

Skrzynia biegów - manualna Tak

Liczba miejsc siedzących - min.3 Tak, podać
Pojemność silnika - min. 1968 cm3 Tak, podać

Długość pojazdu - min. 4900 mm Tak, podać

Szerokość pojazdu ze złożonymi lusterkami - 
min. 1900 mm

Tak,podać

Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami - 
min. 2100 mm

Tak, podać

Wysokość pojazdu - min. 1895 mm Tak, podać

Ładowność - min. 1000 kg Tak, podać
Kolor - podstawowy Tak, podać

Wyposażenie
Klimatyzacja manualna Tak

Radio samochodowe z zestawem głośno 
mówiącym

Tak

Centralny zamek z pilotem Tak

Szyby przednie sterowane elektrycznie Tak

Drzwi przesuwne z prawego boku pojazdu Tak

Drzwi tylne dwuskrzydłowe (kąt otwarcia min. 
180°)

Tak

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i 
podgrzewane

Tak

Ścianka działowa Tak

Koło zapasowe Tak



Drzwi tylne oraz boki strefy ładunkowej 
zabezpieczone do wysokości min. 1 m

Tak

Podłoga w strefie ładunkowej zabezpieczona 
oraz wyłożona materiałem antypoślizgowym i 
łatwo zmywalnym

Tak

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona 
materiałem antypoślizgowym i łatwo 
zmywalnym

Tak

System wspomagania przy parkowaniu Tak

Kamera cofania Tak

Gwarancja
Na cały pojazd min. 24 miesiące Tak, podać
Na lakier min. 24 miesiące Tak, podać

Na perforację nadwozia min. 60 miesięcy Tak, podać

Pojazd musi spełniać wymagania polskich 
przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony 
do poruszania się po drogach publicznych 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 
110)

Tak



Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do umowy

/pieczątka wykonawcy/

OFERTA

dotycząca postępowania pn.

Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10

złożona przez:

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

Adres1: ...........................................................................................................

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności

Telefon: ...........................................................................................................

Faks: ...........................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

1. Oferujemy dostawę samochodu dostawczego tj.

samochód typu:............................... model:...........................

2. za cenę łączną :
..............................zł brutto

słownie......................................................................................

w tym.......... % podatku VAT

3. Oferujemy okres gwarancji:

- na cały pojazd........................ miesięcy

- na lakier..................................miesięcy

- na perforację nadwozia.......... miesięcy

4. Oferujemy wykonanie zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

5. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umownymi i akceptujemy ich treść, w tym 30 dniowy termin 
płatności wynagrodzenia.

1



6. Zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres zamówienia:

Lp. Firma podwykonawcy Zakres zamówienia
1

(•••)

Oświadczam/-my, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 
art.14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 
pozyskam/-my.

3> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (HE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Ofertę sporządzono w dniu.......................

(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 3 do ogłoszenia

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy konkursu ofert pn.
Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10

Oświadczenie

w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym ani z osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w 
szczególności przez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

Oświadczam również, iż Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego 
postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość), dnia r.

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy


