
                                                                                       

Załącznik Nr  1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa (firma)   

Adres  

Numer telefonu  

Numer faksu  

e-mail  

NIP  

REGON  

 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nie-

ograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na pod-
stawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego ciągnika rol-
niczego” 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istot-

nych Warunków Zamówienia. 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

za cenę:  
netto   …………………………… (słownie: ........................................................................) 
podatek VAT (..…%)   …………………………… (słownie: ............................................) 
brutto ……………………………….. zł (słownie: ……………......................................), 
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 

podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2014 r.    
4. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot objęty niniej-

szym zamówieniem na okres …………….. (nie krótszy niż 24 miesiące) licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Akceptujemy warunki płatności, tj. termin płatności faktury końcowej - 14 dni od 
dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz  z załącznikami  u 
Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy wszelkie 
konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz spełniamy 
warunki udziału w postępowaniu.  

7. Oświadczamy,  że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku  wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w warunkach zamówienia (przez okres 30 dni). 

9. Przedmiot zamówienia wykonamy: 
a) we własnym zakresie* 
b) przy udziale podwykonawców * 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



10. Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr:............... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być udostępnione osobom spoza komisji przetargowej. 

11. Niniejsza oferta zawiera     ponumerowanych stron. 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
…………… dnia …………………. 

                                            ………………………………………….      
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                  

w imieniu Wykonawcy) 

 
*- niepotrzebne skreślić. 



                                                                                 Załącznik Nr 2 
 
                 

(nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)  
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:  

 
„Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” 

 
(imię i nazwisko) 
.................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego spełniamy warunki, dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1) 

 posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2) 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3) 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4) 
w zakresie opisanym przez Zamawiającego  
 

……………….......................................................  
(podpis i pieczątka Wykonawcy  

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 

 

…………, dnia………………………… 
 
 
 
 



                                                                         
 

 Załącznik Nr 3 
                                                                                

(nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka) 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                            
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pod nazwą: 

 
„Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” 

 
(imię i nazwisko) 
.................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że 

brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie z postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

 

................................................................................  
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
………………., dnia ……………………….. 
 
 
 



        (nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)  
                                                                         
 

 Załącznik Nr  4 
 

OŚWIADCZENIE  
                 

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. wraz z ofertą dołączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – 
na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) * 

 
2. nie należymy do grupy kapitałowej* 

 
 

 

 

.......................................................  
/podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy/ 
 
 

 

…………, dnia………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 



        

Załącznik Nr 5 
 
 

Umowa Nr ………………….  (wzór)  
o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. 
zm./ na wykonanie zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” 
zawarta w dniu ............................... pomiędzy   
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, 
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” repre-
zentowanym przez: 
Bogusława Marczuka- Dyrektora 
a 
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.............................................. – ……………………………… 
następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego 
ciągnika rolniczego o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym                          
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą stano-
wiącymi integralną część umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy,  sprawny tech-
nicznie, nie posiada wad fizycznych ani wad prawnych oraz spełnia wymagania określo-
ne w obowiązujących przepisach prawa.  

 
§ 2. 

1. Termin realizacji ustala się na okres : od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 
2014 r.   

2. Miejscem dostawy  jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Pił-
sudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów . 

 
§ 3. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1. kwotę do 
wysokości: 

netto   …………………………… (słownie: .............................................................................) 
podatek VAT (..…%)   …………………………… (słownie: ...................................................) 
brutto ……………………………….. zł (słownie: ……………..................................................) 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostarczonego sprzętu.    
3. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu                      

i odbiorze przedmiotu zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  

4. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu za-
mówienia.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 
2. Okres gwarancji wynosi ………………………….. (minimum 24 miesiące) licząc od da-

ty odbioru sprzętu.  
3. Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości uregulowane zo-

staną  w karcie gwarancyjnej sprzętu stanowiącej załącznik do umowy.  



 
 

§ 5. 
1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowią-

zuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2,00 % wartości wy-
nagrodzenia za  każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych  na zasadach ogólnych kodeksu cywil-
nego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nieter-
minowej zapłaty faktury, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

 
 

§ 6. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci anek-

su. 
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody 

stron na rzecz osób trzecich. 
§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8. 

Ewentualne spory  powstałe  na tle  realizacji  niniejszej  umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.   
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
 
 



Załącznik Nr  6 
 

…………..…………………..  
                               (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy 

Lp. Część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Za-
kup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” oświadczam/-y, że część przedmiotowego zamówie-
nia powierzę Podwykonawcy. 
 

 

 

.................................................................................  
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
pieczęć wykonawcy 

 



Załącznik Nr 7 
 

Opis parametrów oferowanego sprzętu 
 

WYMAGANE PARAMETRY: OFEROWANE PARAMETRY: 

Fabrycznie nowy - rok produkcji 2014   

Napędzany na dwa koła - 2WD  

Przystosowany do nauki jazdy  

SILNIK: - 

Moc znamionowa- min. 65 KM  

4-cylindrowy, silnik turbodoładowany z interco-
olerem  

 

Norma emisji spalin- co najmniej EURO III  

Sprzęgło dwustopniowe suche  

Sprężarka  

Instalacja pneumatyczna I i II obwodowa  

SKRZYNIA BIEGÓW:  

Skrzynia biegów synchronizowana  

Prędkość - maksymalna min. 30 km/h  

HYDRAULIKA: - 

Regulacja podnośnika siłowa, pozycyjna, mie-
szana 

 

Rozdzielacz obiegu zewnętrznego jednosekcyj-
ny, plus minimum jedno wejście powrotne 

 

Udźwig podnośnika min. 4 000 kg (tylny)  

Wydatek pompy hydrauliki min. 40 l/min.  

WAŁEK ODBIORU MOCY:  - 

obroty wałka odbioru mocy- min. zakres 540 
obr./min. 

 

TYLNY MOST NAPĘDOWY: - 

Blokada mechanizmu różnicowego inna niż me-
chaniczna 

 

Hamulce tarczowe  

TYLNY TUZ:  

Zaczep przesuwny sterowany  

Dolne ramiona z hakami  

 UKŁAD ELEKTRYCZNY: - 

Napięcie - 12V  

Akumulator - min. 165 Ah  

Alternator  

Wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogo-
dzin 

 

Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik 
temperatury silnika/płynu chłodniczego 

 

OŚWIETLENIE: - 

Dwa przednie główne światła drogowe  

Dwa przednie światła przeciwmgielne  

Dwa reflektory robocze z tyłu u góry kabiny  

KOŁA: - 

Przednie - min. 9,0-16  

Tylne - min. 16,9-R30  

UKŁAD KIEROWNICZY: - 



Wspomaganie układu kierowniczego  

Kolumna kierownicy  regulowana w dwóch 
płaszczyznach 

 

MIEJSCE KIEROWCY: - 

Kabina komfortowa z ogrzewaniem, radiem, 
wentylacją i klimatyzacją montowaną oryginalnie 

 

Siedzenie kierowcy plus siedzenie pasażera  

Przednia i tylna wycieraczka  

Spryskiwacz przedniej szyby  

POZOSTAŁE: - 

Zbiornik paliwa min. 100 litrów z korkiem na 
klucz 

 

Błotniki przednie i tylne  

Zaczep transportowy  

Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne  

Prześwit ciągnika- min. 400 mm  

WYMAGANIA DODATKOWE: - 

Okres gwarancji - 18 miesięcy licząc od daty 
bezusterkowego odbioru sprzętu 

 

Odległość autoryzowanego stacjonarnego punk-
tu serwisowego do 100 km od siedziby Zama-
wiającego. 

 

Serwisowanie ciągnika w okresie gwarancji na 
miejscu u Zamawiającego 

 

Homologacja na 2 osoby i naukę jazdy (możli-
wość zarejestrowania na 2 osoby) 

 

Instrukcja obsługi w języku polskim  

Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji 
pojazdu 

 

Przeszkolenie w obsłudze ciągnika przy odbio-
rze 

 

 
 
 
data .............................................  

 
 

..............................................................................  
(podpis i pieczątka Wykonawcy  

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 


