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Załącznik Nr 5.2 do SWZ 

BGO-BGZ.261.34.2022.DP 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Najwyższa Izba Kontroli 

ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) pn. Dostawa samochodów osobowych. 

I. DANE WYKONAWCY: 

1. Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...  

 Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………… 

 Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...…………………… 

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

 REGON …………………………………………… 

 

2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………..………………………………………..  

 tel.: ……………………………………………,  

 

3. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

 e-mail: …….……………………………………… 
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Oferujemy 1 (słownie: jeden) samochód elektryczny marki ………………………………………………,  

model ………………, spełniający wszystkie parametry techniczne i pozostałe wymagania określone w pkt. II OPZ (Załącznik 

Nr 1 do SWZ).\ 

Na oferowany ww. samochód elektryczny udzielimy następującej gwarancji: 

1) mechanicznej bez limitu kilometrów na ………………………….. lat (min. 2 lata); 

2) na powłokę lakierniczą na ……………………............................. lat (min. 2 lata); 

3) na perforację blach nadwozia na ……………………………….....lat (min. 12 lat). 

 

III. KRYTERIUM  1: CENA  OFERTOWA – 60 % (maksymalnie 60 pkt.) 

1. CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z 
realizacją Części II  zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ. 

2. OFERUJEMY wykonanie Części II zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ: 

 

Pozycja Przedmiot zamówienia Liczba 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto w PLN 

(kol. 4 + VAT) 

Wartość netto w 
PLN 

(kol. 3 x kol. 4) 

Wartość brutto 
w PLN 

(kol. 6 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Dostawa samochodu 
elektrycznego wymienionego w 
pkt II 

1 

(jeden) 

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

CENA   OFERTOWA 

 Łączna  kwota  wynagrodzenia  za  wykonanie Części II  zamówienia  
(suma  wartości  w  kolumnie  6  i  7 ): 

…………… zł 
netto 

……………… zł 
brutto 

 
 
 
 
 
 

II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (Część II - Dostawa samochodu elektrycznego): 
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IV. KRYTERIUM  2:  Dodatkowe systemy bezpieczeństwa – 40 % (maksymalnie 40 pkt.) 

 System automatycznego hamowania – 10 pkt 

 Asystent pasa ruchu – 10 pkt 

      Funkcja monitorowania martwego pola – 10 pkt 

 Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy – 10 pkt 

(WYKONAWCA  ZAZNACZA  WYBRANY PRZEZ SIEBIE  KWADRAT  W  PRZYPADKU ZAOFEROWANIA  DODATKOWEGO SYSTEMU 
BEZPIECZEŃSTWA). 

 
 
 

1. Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy. 

2. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w wzorze Umowy. 

3. W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów 
i usług (VAT). 

5. DOTYCZY  PRZYKŁADOWO  CZYNNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART. 17  NW.  USTAWY   
Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), dla celów 
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 5, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa w 
pkt XXII. 11 SWZ: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………….………………………………….………………………………………………………………………………….. 

7. Zapoznaliśmy się z SWZ oraz wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki 
w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą 
wykonywać następujące zakresy zamówienia:  

8.1 Zakres I ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez 

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………………..…. 

8.2 Zakres II ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez 

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………..…. 

V. OŚWIADCZENIA: 
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Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie 
są nam znane w chwili składania oferty. 

9. Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO: 

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII. 2 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są 
ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu 1 . 

10. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  
(Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1). 

11. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości 
zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

12. Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:  
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości 
zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt XVI.1 SWZ 

14. Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…... 

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) Prosimy o zwrot wadium na następujący rachunek: 

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

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru 
rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

15. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przekazać na 
następujący adres poczty elektronicznej gwaranta / poręczyciela: 

 
1 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 (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie). 
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e-mail: …….……………………………………… (należy podać adres mailowy gwaranta / poręczyciela, a nie Wykonawcy) 
 
 

VI. ZOBOWIĄZANIA  W  PRZYPADKU  PRZYZNANIA  ZAMÓWIENIA: 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy. 

 
 

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji: 

Rodzaj Wykonawcy 
(wybrać właściwe) 

 mikroprzedsiębiorstwo 
 małe przedsiębiorstwo 
 średnie przedsiębiorstwo 
 jednoosobowa działalność gospodarcza 
 osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej 
 inny rodzaj (określić jaki) 

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

 
 

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1. .........................................................................................................................................................  

2. .........................................................................................................................................................  

 
Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące podmiotowe środki dowodowe2, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1.  ........................................................................................................................................................................ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

2 Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

VII. STATUS PRZEDSIĘBIORCY: 

VIII. INNE: 
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2. .............................................................................................................................................................................. 

                (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 
 

ofertę należy podpisać  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 


