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Załącznik nr 2 

           (pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data) 

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 

ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gda ński 

OFERTA 

Nawiązując do zapytania ofertowego – numer sprawy PNB.30002.1.2016 składamy ofertę na 
wykonanie zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 
roku, poz. 2164), którego przedmiotem zamówienia jest: 

 
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektor atu Nadzoru 
Budowlanego w Powiecie Nowodworskim 
 
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

REGON: 170818289,    NIP: 579-180-81-83 

Numer telefonu 55 243 2774,    Numer teleksu /fax 55 273 2774 

adres e-mail: sekretariat@pinb-powiatnowodworski.pl 

3. Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy – zawarcia umowy, zgodnie 
z dokumentami rejestrowymi firmy: inspektor Andrzej STASIOROWSKI 

4.   Oferujemy dostawę samochodu osobowego: 

Producent ……………….…  

Model …………………  

Silnik o poj. ……….……….. (benzynowy) o mocy …………... kW 

za cenę: 

netto .............................. PLN  

podatek VAT – ……..% 

brutto ............................................ ..... PLN (słownie:................................ .................................. 

........................................................................................................................................... złotych). 

i szczegółowych parametrach technicznych okre ślonych w zał ączonym opisie pojazdu. 
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5.  Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: 

1) na podzespoły mechaniczne/elektryczne na okres  ………………... 

2) na powłokę lakierniczą  na okres    .……………….. 

3) na perforację nadwozia na okres    ………………… 

licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: ……………………………. 

7. Oferujemy ubezpieczenie samochodu (OC, AC, NNW, assistance) w wysokości:  

brutto: ………………………… PLN (słownie: …………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………. złotych). 

8. Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do 
przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. 

9. Oświadczam(y), że akceptuję (-emy) projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania 
ofertowego oraz, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
o treści jak w załączniku do zapytania ofertowego, w terminie i w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

10. W załączeniu przedkładamy: 

 1) Opis zaoferowanego pojazdu 

………………………………. 
        Podpis osoby upoważnionej 


