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ZZ-2380-164/14 

 

informacja na stronę internetową 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch 

samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów 

osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego 

Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako specjalistyczne ratownicze samochody  

i przyczepa,  jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013 RPOWZ/4.5.2/2013/1 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), jak również w związku z wcześniejszymi zmianami 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz odnośnie terminu wykonania dostawy przedmiotu 

zamówienia, który przedłuża do dnia 25 marca 2015 r.  

Jednocześnie w załączeniu Zamawiający przekazuje załącznik nr 1 do siwz pn. Oferta cenowa, 

który uwzględnia dokonaną w tym zakresie modyfikację. 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 
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załącznik nr 1 do siwz  

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

pieczęć wykonawcy 

OFERTA CENOWA 

na dostawę dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów 

osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Szczecinie, które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Stanowiska Reagowania Kryzysowego, 

jako specjalistyczne ratownicze samochody i przyczepa jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego  

na lata 2007-2013 RPOWZ/4.5.2/2013/1 

 

 

Ja(My)  niżej podpisany(ni) 

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

działając w imieniu i na rzecz 

 

........................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................... ........................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

Oświadczam, że: 

I . wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności 

określonych w siwz za cenę oraz udziela gwarancji na okres:   

Część I:  

1. Cena ..................................................................................................................... ..... zł brutto* 

*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wykonawcy zagranicznego 

należy wpisać kwotę netto, oferując: 

 

Przedmiot zamówienia Marka, model, wersja pojazdu 
Cena jednostkowa pojazdu 

brutto [PLN] 

1 2 3 

Samochód osobowy 

nieoznakowany typu 

pick-up 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Udzielam gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne dla samochodów na  okres 
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…………… miesięcy**.  

**Wykonawca zobowiązany jest  zaoferować ilość miesięcy gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy. 

 

Część II:   

1. cena .......................................................................................................................... zł  brutto* 

*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wykonawcy zagranicznego 

należy wpisać kwotę netto, oferując: 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Marka, model, wersja pojazdu 

 

Cena jednostkowa pojazdu 

brutto [PLN] 

1 2 3 

Samochód osobowy 

nieoznakowany typu 

furgon 

 

 

 

 

 

 

 Producent, marka 
Cena jednostkowa pojazdu 

brutto [PLN] 

Przyczepa lekka   

 

2.  Udzielam gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne dla samochodów na  okres 

…………… miesięcy**.  

**Wykonawca zobowiązany jest  zaoferować ilość miesięcy gwarancji jednak nie więcej niż 60  miesięcy. 

 

II. wykonawca: 

a) wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 25.03.2015 r.; 

b) zapoznał się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnoszę (wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując 

warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

c) zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z parametrami zaoferowanymi w załączniku nr 8.1, 8.2 do siwz 

(odpowiednio do części na jaką została złożona oferta); 

d) akceptuje wzór umowy (załącznik nr 7 do siwz) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się  

do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

e) wskazuje co najmniej jedną autoryzowaną stację obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego tj. 

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

f) powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia    
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 ......................................................................................................................................................................................*    

*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców należy wypełnić powyższy punkt); 

 

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 

IV. oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …... 

V. Dane wykonawcy: 

1. NIP:             ..................................................... 

2. REGON:        ..................................................... 

3. Telefon          ..................................................... 

4. Faks               ..................................................... 

5. nazwa banku: .................................................... 

6. nr konta:        ..................................................... 

7. adres mailowy …............................................... 

 

 

 

 

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

            Miejscowość, data                (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
 


