
Załącznik nr 3 do SWZ 
Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji  

z siedzibą w Radomiu 

ul. 11 Listopada 37/59 

26-600 Radom 

 

Część nr 3 ( Zadanie 3  )  

– Zakup i dostawa pojazdu czterokołowego typu QUARD z lawetą  

i oprzyrządowaniem – ilość 1 szt. 

 

FORMULARZ OFERTY 
Ja/my* niżej podpisani: 

 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

 

 

 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) 

 

 

Adres: 

 

 

Miejscowość: 

 

 

Kraj: 

 

 

Województwo: 

 

 

REGON: 

 

 

NIP: 

 

 

Telefon: 

 

Adres e-mail: 
(na który Zamawiający ma przesyłać 
korespondencję) 

 

 

Wykonawca jest:   

− mikro przedsiębiorcą - TAK/NIE*  

− małym przedsiębiorcą - TAK/NIE*  

− średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE*  

− prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - TAK/NIE*  

− osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - TAK/NIE* 

− inny rodzaj - TAK/NIE* 
* (niepotrzebne skreślić) 



          Ubiegając się o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę pojazdów służbowych. Numer 

wewnętrzny postępowania: 75 /22 

 

 

KRYTERIUM I – cena „C” 

Cena oferty netto za realizację całego zamówienia wynosi: ………………..……..….…………..… zł, 

Łączna cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi: ……………...………….……zł, 

Słownie: …………………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek od towarów i usług (VAT) wg. stawki: ……………..….. %  

 

KRYTERIUM II – okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu „G” 

Należy podać w pełnych miesiącach: ……………………………………………………………….. 

Wykonawca musi podać okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne  pojazdu 

nie krótszy jednak niż 24 miesiące. 

 

UWAGA:  

• Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będą podlegały odrzuceniu, jako 

niezgodne z warunkami zamówienia. 

• Informuję, iż w przypadku braku wskazania przeze mnie powyższego kryterium ( tj. okresu gwarancji 

na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu  ) -  oświadczam iż  oferuję 

okres gwarancji - 24 miesiące. 
 

Ponadto, oświadczam że:  

 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:  

Zakup i dostawa pojazdów służbowych 

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD z lawetą  

i oprzyrządowaniem – ilość 1szt. 

oświadczam, że zaoferowany przeze mnie pojazd:  

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

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

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

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa  handlowa**) 

spełnia poniższe warunki: 

  



 

L.p. Wymagany przez Zamawiającego parametr J.m. Wartość 
Spełnia/nie spełnia* 

lub podać wartość 

1 2 3 4 5 

1. 
Pojazd czterokołowy typu QUAD o nadwoziu 

przystosowanym do bezpiecznego przewozu 

dwóch osób i ładunku po drogach publicznych 
- Wymagane 

Spełnia / nie spełnia 

2. 
Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy 

- 2022 
Spełnia / nie spełnia 

3. 
Pojazd musi posiadać homologację L7e, 

spełniający normę emisji spalin Euro 5 - Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

4. 
Pojemność skokowa silnika minimum 550 cm3 

cm3 min. 550 ……….………...cm3 

5. 
Moc silnika nie mniejsza niż 30 kW 

kW min. 30 ………..………..kW 

6. 
4-suwowy o zapłonie iskrowym 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

7. 
Chłodzony cieczą 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

8. Rozrusznik elektryczny - Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

9. 
Przednie i tylne hamulce tarczowe 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

10. 
Niezależne zawieszenie kół osi przedniej i tylnej 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

11. 
Wspomaganie układu kierowniczego 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

12. 
Napęd 2WD/4WD 

- Wymagane 
Spełnia / nie spełnia 

13. 
Skrzynia biegów automatyczna lub 

zautomatyzowana z reduktorem z biegiem 

wstecznym 
- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

14. 
Szerokość pojazdu – nie większa niż 1450 mm 

mm max 1450 …………………mm 

15. 
Rozstaw osi – nie mniejszy niż 1300 mm 

mm min. 1300 …………………mm 

16. 
Prześwit nie mniejszy niż 270 mm 

mm min. 270 …………………mm 

17. 
Masa pojazdu nie większa niż 550 kg 

kg max 550 …………...………kg 

18. 
Pojemność zbiornika paliwa minimum 17 litrów 

litr min. 17 ……...…………...litr 

19. 
Rama pojazdu wykonana ze stali chromowo-

molibdenowej - Wymagane Spełnia / nie spełnia 



20. 
Koła z ogumieniem o rzeźbie bieżnika i profilu 

terenowym - Wymagane Spełnia / nie spełnia 

21. 
Felgi aluminiowe 14 cali 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

22. 
W chwili odbioru pojazdu opony nie mogą być 

starsze niż 78 tygodni - Wymagane Spełnia / nie spełnia 

23. 
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 

12V DC („-”na masie) - Wymagane Spełnia / nie spełnia 

24. 
Pobór prądu z akumulatora przez systemy 

podtrzymania w czasie postoju pojazdu, przy 

wyłączonych wszystkich odbiornikach, nie 

może przekraczać 100 mA 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

25. 
Akumulator 12V żelowy lub AGM 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

26. 
Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik 

główny zasilania (hebel) - Wymagane Spełnia / nie spełnia 

27. 
Sygnały błyskowo-dźwiękowe (zestaw bez 

„koguta”) w ilości 6szt. z homologacją - Wymagane Spełnia / nie spełnia 

28. 
Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu 

kpl. 2 / Wymagane Spełnia / nie spełnia 

29. 
Wskaźnik ilości paliwa 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

30. 
Prędkościomierz 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

31. 
Licznik km 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

32. 
Licznik motogodzin 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

33. 
Wskaźnik biegów 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

34. 
Podgrzewane manetki 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

35. 
Kompletna dedykowana osłona z tworzywa 

PHD spodu pojazdu zabezpieczająca silnik, 

wahacze oraz mechanizmy napędowe o grubości 

minimum 2 mm 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

36. 
Nakładki zderzaków przód i tył 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

37. 
Boczne orurowanie zabezpieczające 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

 
Wyciągarka o parametrach dostosowanych do 

masy pojazdu zamontowana na płycie 

montażowej z przodu pojazdu, sterowana 

elektrycznie przełącznikiem zamontowanym na 

kierownicy blisko rękojeści, 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

38. 
Fabryczne oświetlenie przednie i tylne LED 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

39. 
Gaśnica proszkowa typu samochodowego o 

masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca 

odpowiedni certyfikat CNBOP 
szt. 1 / Wymagane Spełnia / nie spełnia 

40. Apteczka szt. 1 / Wymagane Spełnia / nie spełnia 



41. 
Pokrowiec do zabezpieczenia pojazdu 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

42. 
Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację 

zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ szt. 1 / Wymagane Spełnia / nie spełnia 

43. 
Kufer tylny umożliwiający przewożenie ładunku 

min. 40 kg, wykonany z tworzywa ABS lub 

innego tworzywa o porównywalnych 

właściwościach, odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, w kolorze 

czarnym, składający się z jednej komory o 

pojemności minimalnej 80 litrów z zamknięciem 

na klucz 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

44. 
Hak holowniczy + gniazdo do przyczepy 

- Wymagane Spełnia / nie spełnia 

45. 
Kask motocyklowy integralny 2szt. 

szt. 2 / Wymagane Spełnia / nie spełnia 

*właściwe zaznaczyć 

**zgodnie z nazewnictwem pojazdu 

 

Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 

technicznej pojazdu. 

 

Oświadczam, że stacje obsługi przeznaczone do świadczenia usług przeglądów okresowych  

w ramach gwarancji znajdują się na terenie województwa mazowieckiego pod wymienionymi 

poniżej adresami: 

 

• ………………………………………………………………………………………………………  

• ………………………………………………………………………………………………………  

• ………………………………………………………………………………………………………  

• ……………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia: 

imię i nazwisko - ……………………………………………………………..  

nr telefonu - ……………………………………………………………..   

adres e-mail - ……………………………………………………………..   

 

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:  

Zakup i dostawa pojazdów służbowych 

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD z lawetą  

i oprzyrządowaniem – ilość 1szt. 
oświadczam, że zaoferowany przeze mnie pojazd:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa  handlowa**) 

spełnia poniższe warunki: 



 
Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu kilometrów na okres: 

L.p. Gwarancja 

Minimalny okres 

gwarancji wymagany 

przez Zamawiającego 

Okres gwarancji -  

oferta Wykonawcy w 

pełnych miesiącach* 

1. 
gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne pojazdu 
minimum 24 miesiące 

………………. 

2. 
gwarancja na całość zabudowy, w tym na 

sygnalizację uprzywilejowania w ruchu 
minimum 24 miesiące 

………………. 

 

*licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu przez Zamawiającego 

**zgodnie z nazewnictwem pojazdu 

 

WYKONAWCA WINIEN PODAĆ OKRES GWARANCJI W PEŁNYCH MIESIĄCACH. OFERTA 

ZAWIERAJĄCA OKRES GWARANCJI KRÓTSZY NIŻ WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ W NIEPEŁNYCH MIESIĄCACH ZOSTANĄ ODRZUCONE JAKO 

NIEZGODNE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA. 

 

BRAK WYPEŁNIENIA POWYŻSZEJ TABELI WE WSZYSTKICH POZYCJACH BĘDZIE 

SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WARUNKAMI 

ZAMÓWIENIA. 

 

 
Informujemy, że wskazane poniżej dokumenty lub oświadczenia dostępne są w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych: (wypełnić, jeśli dotyczy) 

 

Nazwa dokumentu lub oświadczenia Adres internetowy bazy danych,  

gdzie dostępny jest dokument lub oświadczenie 

  

 

Inne informacje:  

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

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

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (wypełnić, 

jeśli dotyczy) 

 

Część zamówienia powierzona podwykonawcy Nazwa firmy podwykonawcy 

o ile jest znana na etapie składania ofert 

  

  

 

W przypadku braku wypełnienia tabeli dotyczącej podwykonawców, Zamawiający uzna, że usługa 

zostanie wykonana własnymi siłami. 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 

wszystkie warunki w niej zawarte. 



2. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy określonymi 

w Załączniku nr 6 do SWZ i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

5. OŚWIADCZAM, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu**. 

6. Części zamówienia, które wybrany Wykonawca/Wykonawcy zamierza/zamierzają zlecić do 

wykonania osobom trzecim i jeżeli jest to wiadome w danym momencie imiona i nazwiska albo 

nazwy ewentualnych podwykonawców (podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych podwykonawców, jeżeli są miejscem 

wykonywania działalności tych podwykonawców). 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

7. Składamy ofertę na ...……… stronach. 

8. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………….……………………………… 

3) ………………………………………………………………….……………………………… 

4) ………………………………………………………………….……………….……………… 

5) ………………………………………………………………….……………….……………… 

 

 

UWAGA: Informacja dla Wykonawcy 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  

i przekazany zamawiającemu wraz z dokumentem (ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy 

przez osobę podpisującą ofertę 

 

* niepotrzebne skreślić, 

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 


