
FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
Adres: 
Nr telefonu i faksu: 
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania Umowy: 
 
 
 
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Laboratorium 

Drogowe w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin. 
 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie na: 

Leasing operacyjny z opcją wykupu jednej sztuki 

fabrycznie nowego samochodu transportowego  

 

A. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. leasing operacyjny na okres 36 miesięcy 

jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego (rok produkcji 2018) z prawem 

opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie OC, 

AC, NNW, ASSISTANCE, spełniającego wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu. 

 

 

CENA OFERTY BRUTTO )))))))))))))))))))). zł 

 

(słownie: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zł) 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia 

obliczoną jako sumę: 

1. wartość wpłaty początkowej (10% wartości samochodu) stanowiącej kwotę brutto 

w wysokości >>>>>>. zł, w tym podatek VAT wg stawki >>>>.. w wysokości 

>>>>. zł, 

2. wartość równych 36 rat (obejmujących inne koszty i opłaty samochodu) w kwocie 

>>>.. zł, w tym podatek VAT wg stawki >>>>.. w wysokości >>>.. zł, 

3. wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości samochodu w kwocie 

>>>. zł, w tym podatek VAT wg stawki >>>>.. w wysokości >>>.. zł, 



4. ubezpieczenie przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy (tj. łączna kwota na okres 

36  miesięcy) w kwocie >>>. zł, w tym podatek VAT wg stawki >>>>.. w wysokości 

>>>.. zł, 

5. kosztów napraw i serwisu w limicie 100 000 km (tj. łączna kwota na okres 36 miesięcy) 

w kwocie >>>. zł, w tym podatek VAT wg stawki >>>>.. w wysokości >>>.. zł. 

 

B. Oświadczamy, że: 

Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. 

Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień otwarcia ofert. 

   

 

 

>>>>>>>>>., dnia >>>>>>>.. 
          (miejscowość) 
 
 
 

                     >>>>>>>>>>>>>>>>>. 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy) 


