
Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego 
 

 

Uwaga: Wszystkie ceny oraz kwotę podatku VAT wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

Specyfikacja techniczna samochodu specjalnego - pomocy drogowej 

L.p. Wymagania Zamawiającego Parametry oferowanego samochodu 

1. Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2000  

2. 
Minimalna ilość osi – 4, w tym minimum 2 tylne osie  

o ogumieniu bliźniaczym 
 

3. 
Specjalna zabudowa wyposażona w schowki  

do przechowywania i przewożenia narzędzi 
 

4. 
Wyposażony w ramię z okularem wysuwane 

hydraulicznie 
 

5. 
Długość i udźwig okularu wysuwanego hydraulicznie 

musi pozwalać na swobodne holowanie pojazdów  

o dużym przednim i tylnym zwisie 
 

6. 
Wyposażony w minimum jedną wciągarkę o udźwigu  

20 ton 
 

7. 
Samochód musi posiadać aktualne badania techniczne i 

dopuszczenia do użytkowania wszystkich urządzeń 

zainstalowanych na pokładzie 
 

8. 
Pojazd oraz zamontowane urządzenia z kompletnym 

wyposażeniem w pełni sprawne, zdolne do pracy zgodnie 

z przeznaczeniem 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia 
Dostawa używanego samochodu specjalnego - 

pomocy drogowej (holownika ciężkiego) 

Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin 

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin 

Nazwa wykonawcy, adres, Regon i NIP  

oraz telefon, fax i e-mail 
 

Marka i model oferowanego samochodu  

Cena ofertowa netto za cały przedmiot zamówienia 

(cyfrowo i słownie) [PLN] 
 

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT (cyfrowo i słownie) [PLN]  

Cena ofertowa brutto (cyfrowo i słownie) [PLN]  

Termin realizacji zamówienia  

(nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy) 
…….. dni od podpisania umowy 

Warunki płatności  

Miejsce, w którym istnieje możliwość przeprowadzenia 

oględzin oferowanego pojazdu (kraj, miejscowość) 
 



Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego 
 

 

OŚWIADCZENIA 

 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią postępowania ofertowego i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

(osoba do kontaktów, nr telefonu, e-mail) 

 

 

 

 

............................., dnia ...................         ............................................................. 
              podpis osoby/osób upoważnionych do  

                  występowania w imieniu wykonawcy 


