Załącznik nr 1
…………………….., dnia ……..……....2018 r.
……………………………
Pieczęć Wykonawcy ................

........................................
Nr telefonu /faxu

........................................
Regon

........................................
NIP

........................................
e-mail

OFERTA
Niniejszym składamy naszą ofertę na dostawę trzech sztuk zarejestrowanych nadwozi wraz ze
zintegrowanym podwoziem będących samochodowymi platformami badawczymi stanowiącymi
zestawienie części przeznaczonych dla jednego modelu z bieżącej oferty rynkowej pojazdów w ramach
kategorii N1, posiadających europejską homologację wydaną po roku 2006, którą zrealizujemy zgodnie
z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - FSE/1/ZP/2018.
Zamówienie wykonamy za kwotę:
wartość netto:........................................PLN/EUR*,
słownie:.........................................................................................................................netto, plus
podatek VAT..............%,tj.: ............................................................................................ PLN/EUR*;
wartość brutto: ……………..…………………… PLN/EUR*,
słownie:..............................................................................................................................brutto.
Zamówienie wykonamy w terminie ………………..……….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Parametry techniczne:
Platforma 01:
Układ kierowniczy

Deklaracja Wykonawcy
(Zaznaczyć TAK lub NIE; wpisać wartość parametru)

Typ
Średnica
zawracania (m)
Przód

Mechanizm zębatkowy z elektrycznym
wspomaganiem kierownicy
Mniejsza niż 9.4
Zawieszenie
Niezależne typu McPherson z
wahaczami poprzecznymi

TAK

NIE

TAK

NIE

Tył

Rozstaw osi (mm)
Rozstaw kół
przód/tył (mm)
Długość (mm)
Szerokość bez
lusterek (mm)
Wysokość (mm)

Z kołami połączonymi za pomocą belki
skrętnej
Wymiary
Nie mniejszy niż 2300
Nie mniejszy niż 1405
/ Nie mniejszy niż 1405
Nie większa niż 3655
Nie mniejsza niż 1640

TAK

NIE

Nie większa niż 1555
Masy oraz Możliwości
miejsc 2

Ilość
osobowych
Ilość drzwi
Pojemność
przestrzeni
ładunkowej (dm3)
Ładowność łącznie
z kierowcą (kg)
Dopuszczalne
obciążenie osi
przedniej (kg)
Dopuszczalne
obciążenie osi
tylnej (kg)
Dopuszczalna
masa całkowita
(kg)
Dopuszczalne
obciążenie dachu
(kg)
Napęd

5
Nie mniejsza niż 1000

Nie mniejsza niż 500
Nie mniejsze niż 770

Nie mniejsze niż 770

Nie mniejsza niż 1440

Nie mniejsze niż 55

Przeniesienie napędu
Napęd wyłącznie na koła przednie

TAK

NIE

Platforma 02:
Układ kierowniczy
Mechanizm
zębatkowy
ze
wspomaganiem hydraulicznym
Średnica zawracania
Mniejsza niż 11.4
(m)
Zawieszenie
Przód
Niezależne typu McPherson z
wahaczami poprzecznymi
Tył
Niezależne, sprężyny śrubowe,
amortyzatory teleskopowe i
drążek stabilizujący
Wymiary
Rozstaw osi (mm
Nie mniejszy niż 2755

Deklaracja Wykonawcy

Typ

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

2

Rozstaw kół przód/tył
Nie mniejszy niż 1510
/ Nie mniejszy niż 1530
(mm)
Długość (mm)
Nie mniejsza niż 4400
Szerokość bez lusterek
Nie mniejsza niż 1830
(mm)
Wysokość (mm)
Nie większa niż 1850
Masy oraz Możliwości
Ilość miejsc osobowych 2
Ilość drzwi
3 (drzwi tylne dwuskrzydłowe)
Pojemność przestrzeni
Nie mniejsza niż 3300
ładunkowej (dm3)
Ładowność łącznie z
Nie mniejsza niż 1000
kierowcą (kg)
Dopuszczalne
Nie mniejsze niż 1090
obciążenie osi przedniej
(kg)
Dopuszczalne
Nie mniejsze niż 1140
obciążenie osi tylnej
(kg)
Dopuszczalna masa
Nie mniejsza niż 2400
całkowita (kg)
Dopuszczalne
Nie mniejsze niż 100
obciążenie dachu (kg)
Przeniesienie napędu
Napęd
Napęd wyłącznie na koła przednie

TAK

NIE

Platforma 03:
Układ kierowniczy
Typ
Mechanizm
zębatkowy
wspomaganiem
Średnica zawracania
Mniejsza niż 13
(m)
Zawieszenie
Przód
Niezależne typu McPherson z
wahaczami poprzecznymi
Tył
Sztywny most rurowy z
parabolicznymi resorami
piórowymi, amortyzatorami
teleskopowymi
Wymiary
Rozstaw osi (mm
Nie mniejszy niż 3450
Rozstaw kół przód/tył
Nie mniejszy niż 1810
/ Nie mniejszy niż 1790
(mm)
Długość (mm)
Nie większa niż 5415

Deklaracja Wykonawcy
ze
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3

Szerokość bez lusterek Nie mniejsza niż 2050
(mm)
Wysokość (mm)
Nie większa niż 2260
Masy oraz Możliwości
Ilość miejsc osobowych 2 lub 3
Ilość drzwi
4 (drzwi tylne dwuskrzydłowe)
Pojemność przestrzeni Nie mniejsza niż 9800
ładunkowej (dm3)
Ładowność łącznie z
Nie mniejsza niż 1530
kierowcą (kg)
Dopuszczalne
Nie mniejsze niż 1850
obciążenie osi
przedniej (kg)
Dopuszczalne
Nie mniejsze niż 2000
obciążenie osi tylnej
(kg)
Dopuszczalna masa
Nie mniejsza niż 3500
całkowita (kg)
Dopuszczalne
Nie większe niż 150
obciążenie dachu (kg)
Przeniesienie napędu
Napęd
Napęd wyłącznie na koła przednie

TAK

o

Wszystkie platformy badawcze pochodzą od jednego producenta.
TAK/NIE*

o

Platformy posiadają zewnętrzne poszycie w białym kolorze
TAK/NIE*

NIE

o

Wyposażenie dodatkowe
TAK/NIE* jakie ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie wykonamy w terminie: …………………………………………………………………………
(Termin wymagany – najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy z podziałem na trzy etapy zgodnie z opisem w
SIWZ.)

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

Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia czas związania ofertą.
Akceptujemy Istotne Postanowienia Umowy oraz wskazane w nich warunki płatności i
w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w
terminie wskazanym przez zamawiającego.
4

Oświadczamy, że wybór oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem,
podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania ……………………………………………………….…………….,
oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku
………………………….…………………………………..……...………….…………………………
Oświadczamy, że zamówienie w całości wykonamy siłami własnymi/wykonanie części
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:
1/………………………………………........................................………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)

2/..........................................................................................................................................
(nazwa i adres podwykonawcy)

Zakres/część zamówienia powierzona ww. podwykonawcy/om*:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy):
Zastrzegamy jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr
………………………………….……………….……………..….
do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
Adresem do wymiany oficjalnej korespondencji elektronicznej jest:
..………………………………. ………………………….……………………..…...
Na ...................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................................................................
Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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