Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –SAMOCHÓD NR 1
/dotyczy I części zamówienia/



samochód osobowy do 3,5T, min. segment D, nadwozie typu sedan



rok modelowy 2020



wyposażony w silnik benzynowy o pojemności min. 1800 cm3, o mocy min. 165 kW



skrzynia biegów automatyczna, napęd na obie osie



kolor czarny, metalizowany

wyposażenie dodatkowe
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu,
- elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa,
- komputer pokładowy
- fabryczny radioodtwarzacz z ekranem dotykowym min. 8”,
- systemem nawigacji w języku polskim,
- fabryczna kamera cofania,
- podgrzewana przednia szyba,
- podgrzewane fotele, podgrzewane zewnętrzne miejsca tylnej kanapy,
- tapicerka w kolorze ciemnym,
- pojemność bagażnika min. 550 l,
- opony zimowe na felgach aluminiowych 18”,
 samochód powinien:
- być fabrycznie nowy,
- nieuszkodzony,
- sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata),
- posiadać książkę pojazdu i homologację,
- być przystosowany do przewozu 5 osób,
- maksymalny przebieg samochodu – 50 km
 ponadto wykonawca udzieli, licząc od daty podpisania umowy:
- min. 24 miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne
- min. 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SAMOCHÓD NR 2
/dotyczy II części zamówienia/



samochód osobowy do 3,5T, typu crossover, min. segment B



rok modelowy 2020



wyposażony w silnik benzynowy o pojemności min. 999 cm3, o mocy min. 70 kW

wyposażenie dodatkowe
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu,
- asystent pasa ruchu,
- fabryczne światła mijania oraz drogowe w technologii LED,
- elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa,
- komputer pokładowy
- fabryczny radioodtwarzacz z ekranem dotykowym i systemem bluetooth
- fabryczna kamera cofania,
- tapicerka w kolorze ciemnym, podłokietnik
- pojemność bagażnika min. 350 l,
- opony na felgach aluminiowych min. 16”,
 samochód powinien:
- być fabrycznie nowy,
- nieuszkodzony,
- sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata),
- posiadać książkę pojazdu i homologację,
- być przystosowany do przewozu 5 osób,
- maksymalny przebieg samochodu – 50 km
 ponadto wykonawca udzieli, licząc od daty podpisania umowy:
- min. 24 miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne
- min. 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia


Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………
/miejscowość i data/

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy
…………………………………………………….
…………………………………………………….
dane do korespondencji:
e-mail: ………………………….…………….
fax.: …………………………..……………….

OBU-IV.271.25.2019
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.:

„Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
Część I zamówienia – samochód nr 1 *
1. Oferuję wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, za cenę ofertową

brutto

w wysokości: .................................................... zł,** w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że oferowany pojazd, tj.: ……………………………………. (należy wskazać
markę, typ, model) posiada następujące parametry:
- wielkość zużycia energii (wg obowiązujących przepisów) ……………………..MJ/km**
- wielkość emisji dwutlenku węgla (wg obowiązujących przepisów) …………..….…g/km**
- łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych
(wg. obowiązujących przepisów) …………………….. g/km.**
3. Oświadczam, iż na oferowany pojazd udzielam następującej gwarancji:
- na silnik i podzespoły (bez limitu kilometrów) na okres:
24 miesięcy *
36 miesięcy *
48 miesięcy *
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże jednej z opcji, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca oferuje 24-miesięczną gwarancję ocenianą za 0 pkt; w przypadku,
wszystkich opcji lub jednej - oferta zostanie odrzucona.

przekreślenia

- na perforację nadwozia na okres min. 10 lat, tj. ……….……**
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wstawi żadnej wartości, Zamawiający uzna, że
Wykonawca oferuje 10- letnią gwarancję.

Część II zamówienia – samochód nr 2 *
1. Oferuję wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, za cenę ofertową brutto w
wysokości: .................................................... zł,** w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że oferowany pojazd, tj.: ……………………………………. (należy wskazać markę,
typ, model) posiada następujące parametry:
- wielkość zużycia energii (wg obowiązujących przepisów) ……………………..MJ/km**
- wielkość emisji dwutlenku węgla (wg obowiązujących przepisów) …………..….…g/km**
- łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych
(wg. obowiązujących przepisów) …………………….. g/km.**
3. Oświadczam, iż na oferowany pojazd udzielam następującej gwarancji:
- na silnik i podzespoły (bez limitu kilometrów) na okres:
24 miesięcy *
36 miesięcy *
48 miesięcy *
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże jednej z opcji, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca oferuje 24-miesięczną gwarancję ocenianą za 0 pkt; w przypadku,

przekreślenia

wszystkich opcji lub jednej - oferta zostanie odrzucona.
- na perforację nadwozia na okres min. 10 lat, tj. ……….……**
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wstawi żadnej wartości, Zamawiający uzna, że
Wykonawca oferuje 10- letnią gwarancję.
Ponadto - dotyczy części I i części II zamówienia
4. Oświadczam, iż dostawę zrealizuję w terminie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
6. Dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców*/ przy udziale
podwykonawców*
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................**
zakres powierzonych podwykonawcom prac

nazwa podwykonawcy

7. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
9. Wskazuję nr konta bankowego, na który zostaną przelane środki finansowe za realizację prac
objętych umową, w przypadku wyboru oferty: .................................................................**
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
11. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach i kolejno
ponumerowanych.
12. Do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ........................................................
2) ........................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
** odpowiednio wstawić
*** 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, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3 do SIWZ
(składany wraz z ofertą)
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy
…………………………………………………….
…………………………………………………….

OBU-IV.271.25.2019
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - oświadczenie wstępne
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t., dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

„Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.*
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podst.
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podst. art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, iż:
jestem/ nie jestem* wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne należy skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ
/informację należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej www.bip.bialystok.pl informacji z otwarcia ofert/

………………………
/miejscowość i data/

....................................………
/nazwa i adres wykonawcy/

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

„Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku”

INFORMACJA
Informuję, że :
1)

nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369 j.t.) wraz z wykonawcami, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu*,

2)

należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………**

…………….................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów)

*

niepotrzebne skreślić

** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postepowaniu.

