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

            (miejscowość i data)                                                     (podpis i pieczęć wykonawcy 
lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 

 
 

              Załącznik Nr 1 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

       (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

                       NIP/PESEL, KRS/CEiDG)          

O F E R T A 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę w formie 

leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) jednego pojazdu typu wywrotka 
 

składam(y) następującą ofertę: 
 
 

1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę umowną: 

netto: ………………… zł  (słownie: ………………………….………………………………) 

brutto: ……………….. zł  (słownie: ……………………………..…………………………...) 

w tym podatek VAT w wysokości 23 %,  

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

    Wartość netto przedmiotu leasingu (zaoferowanego pojazdu) wynosi ………………………..zł 
 
 

Uwaga: Podaną wartość z kolumny 6 razem netto i razem brutto Ceny przedmiotu zamówienia 
Wykonawca winien przenieść do (kolejno) wiersza drugiego i trzeciego punktu pierwszego oferty. 
Wykonawca w drugiej kolumnie, wierszu nr 3 winien określić i wpisać procentowy wskaźnik 
wartości wykupu przedmiotu leasingu, który wynosić może maksymalnie 1% wartości netto 
przedmiotu leasingu. 
 

2. Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu:  
 

Marka:……………………………., 

Model:……………………………., 

Typ:………………………………., 

Lp Wyszczególnienie Ilość J.m. 
Cena jedn.  

netto 

Wartość  
netto 

 
(kol 3 x kol 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Opłata wstępna (pierwsza 
rata) stanowiąca 10 % 

wartości netto przedmiotu 
leasingu  

1 szt. ……………. zł ………………… zł 

2 Wartość rat leasingowych 59 m-cy ……………. zł ……………….. zł 

3 

Wartość wykupu 
samochodu 
stanowiąca   

…… %  wartości netto 
przedmiotu leasingu 

1 szt. ……………….. zł ……………….. zł 

Cena przedmiotu zamówienia 

Razem netto 
(suma wierszy 1,2 i 3  

w kol 6) 

 
………………… zł 

 

Podatek VAT w wysokości 23% 

Razem brutto 
 

…………………….zł 



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

            (miejscowość i data)                                                     (podpis i pieczęć wykonawcy 
lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 

 
 

3. Udzielamy na zaoferowany pojazd gwarancji: 
1) mechanicznej (bez limitu kilometrów) obejmującej silnik, podzespoły mechaniczne, 

podzespoły elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, system informacyjny, 
tapicerkę – na okres 24 miesiące od daty odbioru samochodu  

2) na powłoki lakiernicze obejmujące nadwozie oraz inne elementy lakierowane -  
na okres 36 miesięcy od daty odbioru samochodu 

3) na perforację elementów nadwozia - na okres 72 miesiące od daty odbioru 
samochodu 

 

4. Deklarujemy wykonanie dostawy w terminie do 28 lutego 2018 r. 
 

5. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze „Zapytaniem ofertowym” i nie 
wnoszę/wnosimy* do niego zastrzeżeń. 

 

6. Uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
      

7. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się do podpisania 
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (istotnych postanowieniach 
umownych), stanowiącym załącznik Nr 3 do „Zapytania ofertowego”  

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy 
leasingowej na wzorze stosowanym przez Wykonawcę (Leasingodawcę) pod warunkiem,  
że nie będzie ona sprzeczna z istotnymi postanowienia umownymi stanowiącymi załącznik 
Nr 3 do SIWZ. 

8. Do koordynacji prac związanych z realizacją zadania wyznaczam(y) następujące osoby:  

 

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

 
 
 
 

 


