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Zalączllik nr 3

FORMU L ARZ OFE RTOWY WY KONAWCY

1. Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Adres po czty e lektrorriczrrej :

strotla itrternetowa:
Nunler telefbnu:
Nurner fuksu:
Nttrner REGON/KRS/C ll I DG :

Nltrner NIP/PESEL:

Dane dotyczące zamawiaj ącego :

Caritas Diecezj i Sandomicrskiej

Zob ow iązan ia wyko n awcy
Zgodnie z zaproszenienr do ,złożenia oferty na ,,Dostawa autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych z Zakłatlu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu o1brLrjerny wykonanie
zarnówienia, zgodnie z wyllloganli zawartyt-t-li w zapytanitr olćrtowylll za cenę:

2. Cerra oferty

cena netto. .........,......zł

(słownie: )

podatek VAT.......... ....................,zł

cena brutto................ ..................zł

(słowr-rie: .. )

3. ZOBOWIĄZIJJE/MY SIĘ:
- w przypadku wyboru mojej/naszejJ' oferty Zobowią,zul.jęllny'|' się clo clostawy:

Autobus (marka, typ, nlodcl): .....

który spehia wynlagarlia określone w opisie przednriotlt zamówienia.
- do wykonania zamówienia w tertnit-lie do 12.12.2020r.

Data
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4. Wyposażenie szczegółowe:

URZĄD MARSZAŁi(OWS|(|
WolIWOI)żTWA SWlĘl OKRżYSKlICo

Parametry wymagane
Parametry oferowane
(wpisać TAK/NIE lub
ot'erowany parametr)

Liczba nlie.isc 23+ l

Miejsce dIa l osoby porusza.iące.j się na wózku inwalidzkinl po zclenlotltowatlitt
foteli w tylne.j części alttobltstt

FabryczIlie Ilowy, rol< produl<c.ji 2020 z nlożliwością proclLrltcji salrloclltlclu
bazowego w 20l9 r

Rozstaw osi llliIl. 4325 llttll

Nadwozie po.jazdu z wysokirl dachelr-l

Silnik cliesla o po.jenności nin 2900 cn3,

Moc silnika nlin l40 I(W (l90 KM)

Nortna enlis.ji spalin nrill EURO Vl

Dłtrgość całkowita po.iazdLr w przcdzialc 7600 nlllr - 7800 rnnr

At-tto rnatyc zna skr zy nia bie gów/ Manltalna sk rzytr i a b iegó w

Doptrszczallla ll]asa całI<owita pojazdLr IniIl 5 ton

Systenly l<ontroli tral<c.ji: ABS. ASR, I]Są EBV BAS ILrb rówIlowazlre

'Iachogra1' inteligentny WI1

WspoInaganie kierownicy

Irn nrob iliser

CeIltraltly zaIrrek z pilotenl

lilektrycznie regltlowalle i pclclgrzcwallc lttstcrlia boczIle

E,lel<trycznie regltlowalla przednia szylra w drzwiacll l<icrowcy i pasazera

Zbiornik paliwa rlin 93 l z podlączenicnr do ogrzewania doclatkowego. filtr
paliwa z separatoretn wody

Zabtrdowa wIlętrza: tapicerka zizolac_ią terIniczIlą; wykoticzetlie wnętrza
nakładkanli z ABSl ozllal<owatlie zewn. i wew., stalowa l<ollstrukc_ia; lrloIrtaz
foteli; min. 3 nlłotl<i bezpieczelistwa; apteczlta alttobusowa; podloga płasl<a

wykładzina alltypoślizgowa; szylly do llocowallia f'ote li; instalac.ja elektryczna-
lanrpy sttfitowe i stopllia wejścia; przegroda fotela poclwó.jnego za I<ierorvcą i

po.i edynczego; ltr k dachowy (wyj ście awary.i ne); l<orlp let zasłollek ok ien llych;
paIlel sterowania elel<tt,olliczny; honrologac.ja; ltrsterko wsteczlle wewlrętrztre;
zanlykatly schowel<; półka nad przednią szybąl 2 Lrchwyty Ila lttlbki; patlcl
sterowaIlia w podsLrfitce z dodatkowynl oświetlellieIn

Szybliościor"nierz ze skalą rł, kiloIlretrach, wskaźniI<. telllpelattlly zr,,rvnętlz_ttcj

Sygnał niezapiętego pasa l'otela l<ierowcy

Pólki bagazowe podstrfitowc (prawa, lerva)

Rchab|lltacjl 08ób
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Głośn iki w pallelach oświetlen iowo-1ladl-nuchowych

lrotele: 6 szt, 2-osobowych trchylllych i 6 szt. po.iedynczycll Llchylrlych z
siatl<anri na gazety, z podłol<ietllikami regulowanynli, ttchwytanri i zaglówkalli;
4 szt. po.jcdytlczych sztywllych foteli ławy tylne.j z zagłówkani; filtel pilclta zc
sl<ładaIlynl siedzisl<ienl; siedzenie l<ierowcy l<olnl'ortowe, hydraLrliczllic
l,esorowane, poclłol<ietllik fotela kicrorł,cy, pasy bezpieczeristwa 3 plrt. na
wszystl<ich fotelach

Klinlatyzator przestrzetli pasazerskie.| nlin l0 kW i półl<i z tttIreleIr-l

l<l imatyzac.j i, lrrontaż kl inlatyzatora lla dachu; l<ollrvektory w przestI,zcll i

pasazersl<ie.j prawa i lewa strona

I(limatyzacja l<ierowcy lliezależrla od klilnatyzac.ji przestrzeni pasażersliicj

Izolac"ja cieplna przestrzeni l<ierowcy

Dodatkowe ogrzewanie wodne + kaloryfery po obu stronach w przestrzenie
pasażerskiej

Podgrzewacz elektryczIly P'I-C

WeIltylator Iradlnltclrowy 1 szt.; wentylator wyciągowy l szt,
Patlele oświetleniowo lladtrrltclrowe lrad fotelami pasazerskinri

PrzeszkleIlie saIrlochodlt szyby, po.jedyncze, przycienlniane l kpl,, szyba
czołowa z filtretll

Dodatkowa rączka przy wejściLr l szt.; śrł,iatła obrysowe l kpl,

Drzwi boczne zawiasowe

Starlowisl<o wózl<a inwalidzkiego z tyłLr sanroclrodtt: pasy 4 pkt. do l1-1ocor,vilIlia

wózl<a, pasy 2 pl<t. do lrlocowallia pasazera; zestaw do szybl<icgo cletrloIltaztt,
na.iazdy składane 2 rlr.

Zestaw audio (l kpl.): radioodtwaI,zacz USB, np3 z wztnacllittczeIlr. Inil<rofbIl z
przelącznikieIn, przewód spirallly, uchwyt tnikrofonrt

Oś przedn ia wzll-1ocIr ioIla

E,lektroll iczIly u kład stab i l izac.i i torLr "jazdy ( ES P i)

WztrroctrioIly stabilizator tylne.j osi pod ralną

WztnocIl iotly stabilizator przedn ie.j osi

WztnocIliotle resory i anrortyzatory z przoclu

KierowIlica regttlowalla w dwóch ;slaszczyznaclr, wielol'Lrrlkcy.jna z kotrlpttteretr-l
pokładowynr

LLtster|<o wewtlętrzlre

Siedzenie kierowcy l<ollrfortowe hydra . resorowe

Wlącznil< główny instalac.ji elel<tryczne.j

Układ zarządzania instalac.ją elektryczllą

Akunrulatot"AGM l2 V nin 92 Al^l

Alternator nlirl l 4 V/ l B0 A

Ograllicznik prędliości (l00 ltnVh) WE
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Podloltietnil< dla siedzenia l<icrowcy

Cztrjnik światła i asystetlt boczrlego wiatru

Napęd lla tyltlą oś

Cztrjllil< światła i deszczlt, asystellt boczIlego rviatrtt

Zestaw wskaźników lla desce rozdzlelcze_i

Asystent utrzynlania pasa ruchu

Systenr al<tywrlego serwisowall ia po.jazdtr

Reflektory halogenowe ., dośr.vietleIlie kierutll<lr sl<rętLl; światła do jazdy
dzienne_i, światła przeciwnlgłowe, halogeIlowe; boczlle światła sygnalizacy.irle.
trzecie światło lratrrowallia, aclaptacy.jne światła stop

Chlapacze przednie i tylne

Koło zapasowe, nlocowanie koła zapasowego pod l<oIicenr ranly

Ogunrienie rnin205lJ5 Rl6 C

Opony letnie/Zinlowe

Poduszka powietrzIla I<ierorł,cy

Tab l iczk i i doku IlreIltac.ja w 
"j ęzyl<tr po lsl< i nl

PodnośniI< sanrochodowy hydrauliczny, tró.jl<ąt ostrzegawczy, dwie gaśnice,
apteczl<a

OzItakowallie wyjść awary.inych, oznaliowatlie o przewozie osób
Iliepełnosprawnych oraz ozIlal<owallie o zapięciLr pasów bezpieczelistwa

I(olor aLrtobusu - laltier nletalil< ,l, paleIy l<olorów prodttceIlta lLlb biały

l(olorystyl<a wnętrza do Llzgodrlicnia zZarnawia_jącynl po wyborze of'crty

5. Warur-rki gwarancji:

Gwaranc.ja latabęz linlitLr kilonletrów na podzespoły
Mininltlnr ......, lat na brak koroz.ji perforacy.jne.j

Gwaranc.ja na powłokę lal<ierIliczą ... ... Iata

6. 'l'erlnitl płatriości : ..... drri od daty wystawienia faktrrry

(1loclpis osob;, Ltpralvtlionc| c1o sltlaclaIlia
ośrł,iaclczcIi rvoli ti, itllicllitl ()lćl,cnta)

x - niepotrzebne skreślió
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