
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin. tel. 

81 53 105 11, Fax 81 53 105 28 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej 

pzp) o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ww. ustawy. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch samochodów osobowych 5-osobowego i 7/8-osobowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do Formularza 

oferta stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Siedziba serwisu w którym będą odbywać się przeglądy gwarancyjne i inne nie może znajdować się  

w odległości większej niż 15 km od siedziby Lubelskiego OW NFZ przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie. 

Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w 

odległości większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia 

Zamawiającemu na własny koszt do siedziby przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zmówienia: nie dłuższy niż trzy miesiące od podpisania umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 - ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej dwie (2) dostawy samochodów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 

złotych brutto. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 5.1 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 ustawy pzp. 

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających: 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, 

- spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 

- brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Forma dokumentów: 

Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6. 1 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których 

mowa w rozdziale 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w Rozdziale 6.1 SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w Rozdziale 6.1.1 

dotyczące tych podmiotów. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących, niżej 

wymienionych, oświadczeń lub dokumentów: 

5.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenia wykonawcy;  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 



 

5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w pkt 5.2 składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 

sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Forma dokumentów - dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ muszą być złożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń 

lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

można przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: 

Jolanta Pietrasińska, tel. 81 53-105-11, e-mail jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl  Na stronie tej zamawiający będzie 

zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane 

z niniejszym postępowaniem. 

mailto:jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl


 

8. Termin związania ofertą.  

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert.  

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Poprawki powinny być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.  

Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez 

osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. 

 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. formularz Oferta,  

2. oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

3. upoważnienie do reprezentowania firmy o ile nie wynika ono ze złożonych dokumentów, 

4. szczegółowy opis techniczny oferowanych pojazdów. 

5. oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie oznaczonej danymi oferenta, zaadresowanej: 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin oraz posiadającej następujące 

oznaczenie „Oferta na zakup samochodów”, nie otwierać przed 06.08.2018 r., godz. 14.15” 

  

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

 

Oferty winny wpłynąć do siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Szkolna 16, 

20–124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 06.08.2018 r. do godziny 14.00. Decyduje data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

lub kurierską. 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18, w dniu 06.08.2018 r.  

o godzinie 14.15. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Oferent określi cenę brutto za realizację zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

specyfikacji Formularz oferty. 

2. Przedstawiona przez Oferenta cena jest ostateczna i powinna uwzględniać wszystkie koszty 

wpływające na wartość zamówienia. 

 

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Cena (C) - 60% 

 

2. Rodzaj silnika (P)  – 10% 
 

3. Zaproponowanie obu samochodów jednej marki (M) – 10% 

4. Jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe (JWD) 20% 

 

 



 

1. Cena (C) - 60% 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna  liczba punktów wynosi 60 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według wzoru: 

 

         najniższa oferowana cena brutto 

C =   ----------------------------------------------    x 60  

         cena brutto badanej oferty  

 

2. Rodzaj silnika (P) – 10 % 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna  liczba punktów wynosi 10 

Punkty za kryterium rodzaj silnika zostaną obliczone według wzoru: 

       

           liczba punktów przyznanych ofercie rozpatrywanej  

P = ……………………………………………………………… x 10 

          najwyższa uzyskana liczba punktów 

 

Punkty w kryterium rodzaj silnika zostaną przyznane w następujący sposób: 

benzynowy –  3 pkt,       diesel  - 5 pkt,      napęd hybrydowy i elektryczny - 7pkt. 

i zsumowane. 

3. Zaproponowanie obu samochodów jednej marki (M) – 10% 

Punkty w kryterium rodzaj silnika zostaną przyznane w następujący sposób: 

Samochody jednej marki –  10 pkt 

Samochody różnych marek  - 0 pkt 

 

4. Jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe (JiWD) – 20% 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna  liczba punktów wynosi 20 

Punkty za kryterium jakość, zaproponowane wyposażenia dodatkowe  zostaną obliczone według 

wzoru: 

            ilość punktów przyznana ofercie rozpatrywanej 

JiWD = ……………………………………………………………………… x 20 

           maksymalna przyznana ofercie ilość punktów 

 

Punkty w kryterium jakość i zaproponowane wyposażenie dodatkowe zostaną przyznane dla każdego 

samochodu oddzielnie w następujący sposób: 

SAMOCHÓD 5-CIO OSOBOWY 

Lp. Jakość, Wyposażenie dodatkowe Liczba punktów 

1. Pojemność silnika cm3 Napęd hybrydowy i 

elektryczny uzyskuje maksymalną ilość pkt. 
1400 – 1500 – 1 

Powyżej 1500 – 5  

2. Zużycie paliwa 3 punkty za każdy pełny litr poniżej 

określonego dla cyklu mieszanego, nie 

więcej niż 9 punktów 

3. Tylny rząd siedzeń  - trzy oddzielne, 

niezależne fotele 

Identyczny wymiar trzech foteli – 6 

Różnica w wymiarze foteli do 15% - 2 

Różnica w wymiarze foteli powyżej 

15% - 0 

4. Rabaty na części i serwis pogwarancyjny Min. 20 %  - 10,  

Min 15% - 7 

Min.  10% - 5 

Poniżej 10% - 0 

 



 

SAMOCHÓD 7/8 OSOBOWY 

Lp. Jakość, Wyposażenie dodatkowe Liczba punktów 

 

    1. 

Pojemność silnika cm3 Napęd hybrydowy i 

elektryczny uzyskuje maksymalną ilość pkt. 
1700 – 1900 – 1 

Powyżej 1900 – 5  

 

2. 

Zużycie paliwa 3 punkty za każdy pełny litr poniżej 

określonego dla cyklu mieszanego, 

nie więcej niż 9 punktów 

 

 

    3. 

1. Środkowy rząd siedzeń  - dwa oddzielne, 

niezależne fotele  
 

2. Trzeci rząd siedzeń – trzy siedzenia 

dzielone co najmniej 1/3 i 2/3 

1. Identyczny wymiar dwóch foteli – 5 

Różnica w wymiarze foteli do 15% - 2 

Różnica w wymiarze foteli powyżej 

15% - 0 

2. Identyczny wymiar trzech siedzeń 

– 5 

Różnica w wymiarze siedzeń do 15% 

- 2 

Różnica w wymiarze siedzeń powyżej 

15% - 0 

 

    4. 

Rabaty na części i serwis pogwarancyjny Min. 20 %  - 10,  

Min 15% - 7 

Min.  10% - 5 

Poniżej 10% - 0 

i zsumowane. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów za 

wszystkie kryteria. 

 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji — do dwóch miejsc po przecinku 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najwyższą ilością punktów. Maksymalna ilość punktów, która 

może zostać przyznana ofercie wynosi 100.  

 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego.  

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach  

Do specyfikacji dołączony jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 6.  

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej  zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

16. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

17. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 



 

 

18. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

19. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

 

20. Informacja dotycząca  kosztów postępowania 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

21. Podwykonawcy 

Zamawiający wymaga wskazania w formularzu Oferta części zamówienia, którą oferent zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

Podpisano:  

  

Członkowie Komisji przetargowej. 

 

 

 

                   ZATWIERDZAM 

 

                         Dyrektor 

            Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

                 Narodowego Funduszu Zdrowia 

                    Karol Tarkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

.............................. dnia ............................. 
 

FORMULARZ OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa ..................................................................................................................................... 

Siedziba .................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................., nr faxu ............................................... 

e-mail ....................................................................................., REGON …………………….. 

 

 

I. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę dwóch samochodów osobowych, fabrycznie nowych (wcześniej 

nierejestrowanych)  dla Lubelskiego OW NFZ, w zakresie określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oferujemy samochody osobowe: 

 

1.  ………………………………………..…………………………………………………………… 

(należy podać:  markę i model, wersję samochodu 5-osobowego) 

 

w cenie  netto …………………..……….. zł;  

słownie  ………...……………………………………………………..…………………... zł, 

stawka i wartość podatku Vat ………….. tj. ……………………………………………… zł; 

cena brutto  ………………………………. zł, 

słownie ……………………………………………………………………………………. zł, 

 

2.  ………………………………………..…………………………………………………………… 

(należy podać:  markę i model, wersję samochodu 7/8 osobowego) 

 

w cenie  netto  za sztukę …………………..……….. zł;  

słownie  ………...……………………………………………………..…………………... zł, 

stawka i wartość podatku Vat ………….. tj. ……………………………………………… zł; 

cena brutto za sztukę  ………………………………. zł, 

słownie ……………………………………………………………………………………. zł, 

Cena całkowita za dwa samochody (łącznie z podatkiem VAT) ...................................................  zł  

 

(słownie: ....................................................................................................................................) złotych 



 

 

II. Dane techniczne oferowanych pojazdów określone są w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do oferty. 

 

III. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne znajduje się  

 

w odległości ………………………. km od siedziby Zamawiającego przy ul. Szkolnej 16  

 

w Lublinie i mieści się pod adresem: ………………………………………………………… .   

 

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń. 

 

V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
 

 

VI. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach  

i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. 

 

VII. W rozliczeniach obowiązywać będzie 21 dniowy termin płatności od otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 

VIII. Informujemy, że zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom następujące 

części zamówienia: 

................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ....................................... 

2) ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………… ………………………………………….. 

 (miejscowość, data)  (podpis oferenta lub upoważnionych osób) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1.1 

Dane techniczne oferowanego  samochodu 5 osobowego  

 

Dane dotyczą samochodu 5 osobowego fabrycznie nowego, rok produkcji 2018 

 

Lp. Rodzaj wyposażenia Wymagane opcje wyposażenia, 

parametry minimalne 

Parametry oferowane 

1 Liczba miejsc  5  

2 Typ nadwozia Minivan, sedan  

3 Liczba drzwi 4 plus klapa tylna  

4 Lakier  Metalizowany srebrny lub biały  

5 

Koła (opony, felgi) Felgi stalowe lub ze stopu metali 

lekkich, minimum 

16 cali z ogumieniem letnim i 

oryginalnymi kołpakami 

 

6 Długość całkowita Nie mniej niż 4400 mm   

7 
Szerokość bez lusterek 

 

Min. 1800 mm  

8 Rozstaw osi Min 2700 mm  

9 
Pojemność zbiornika 

paliwa 

Co najmniej 53 l  

10 
Skrzynia biegów Manualna lub automatyczna co 

najmniej 5 - biegowa 

 

11 
Pojemość silnika Nie mniejsza niż 1400 cm3 i nie 

większa niż 2000 cm3 

 

12 
Rodzaj silnika Diesel, benzynowy, hybrydowy, 

elektryczny 

 

13 Moc  Nie mniej niż 100 KM   

14 

Zużycie paliwa  

zgodnie z wynikiem 

badań homologacji 

pojazdu 

cykl mieszany nie więcej niż 

7l/100km  

 

15 Norma emisji CO2 Nie więcej niż 150g/km  

16 Poziom emisji spalin Min. Euro 6  

17 

Układ antypoślizgowy 

ABS z układem 

elektronicznego 

rozdziału sił hamowania 

oraz układem awaryjnego 

hamowania 

Wymagany  

18 

Układ dynamicznej 

kontroli stabilności toru 

jazdy z elektronicznym 

układem kontroli trakcji 

Wymagany  

19 

Czołowe i boczne 

poduszki powietrzne 

kierowcy i pasażera z 

przodu, poduszki 

powietrzne kurtynowe z 

przodu i z tyłu 

Wymagany  

20 Immobiliser Wymagany  



 

21 Podgrzewana tylna szyba Wymagana  

22 
Światła przeciwmgłowe 

przednie 

Wymagane  

23 

Elektrycznie sterowane i 

podgrzewane lusterka 

zewnętrzne 

Wymagane  

24 
Fotel kierowcy z 

regulacją wysokości 

Wymagany  

25 

Tylny rząd siedzeń 

w układzie trzy 

oddzielne, niezależne 

fotele  

Wymagana  

Podać wymiary foteli 

 

 

26 
Komplet dywaników 

gumowych  

Wymagany  

27 Tapicerka materiałowa Wymagana  

28 
Zdalnie sterowany 

centralny zamek 

Wymagany  

29 
Elektrycznie sterowane 

szyby przednie i tylne 

Wymagane  

30 

Klimatyzacja 

elektroniczna 

dwustrefowa 

Wymagana   

31 Komputer pokładowy Wymagany  

32 Obrotomierz Wymagany  

33 

Radio AM/FM wraz 

 z odtwarzaczem MP3 

lub MP3/MP4 

Wymagane  

34 
Wspomaganie 

kierownicy  

Wymagane  

35 

Regulacja wysokości 

kierownicy w dwóch 

płaszczyznach 

Wymagana  

36 
Zderzaki i klamki drzwi  

w kolorze nadwozia 

Wymagane  

37 
Koło zapasowe min. 

dojazdowe 

Wymagane  

38 

Gwarancja 24 miesiące na podzespoły 

mechaniczne 

36 miesiące na powłokę 

lakierniczą 

72 miesiące na  perforację 

nadwozia 

 

39 
Gwarancja  assistance  

24h/dobę 

Wymagana  

 

                                        

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1.2 

Dane techniczne oferowanego  samochodu 7/8 osobowego  

 

Dane dotyczą samochodu 7 osobowego fabrycznie nowego, rok produkcji 2018 

 

Lp. Rodzaj wyposażenia Wymagane opcje wyposażenia, 

parametry minimalne 

Parametry oferowane 

1 Liczba miejsc  7/8  

2 Typ nadwozia Van  

3 Liczba drzwi 3/4 plus klapa tylna  

4 Lakier  Metalizowany srebrny lub biały  

5 

Koła (opony, felgi) Felgi stalowe lub ze stopu metali 

lekkich, najmniej 16 cali z 

ogumieniem letnim i 

oryginalnymi kołpakami 

 

6 Długość całkowita Nie mniej niż 4600 mm   

7 
Szerokość bez lusterek 

 

Min. 1900 mm  

8 Rozstaw osi Min 3000 mm  

9 Wysokość Max 2000mm  

10 
Skrzynia biegów Manualna lub automatyczna co 

najmniej 6 - biegowa 

 

11 
Pojemość silnika Nie mniejsza niż 1700 cm3 i nie 

większa niż 2000 cm3 

 

12 
Rodzaj silnika Diesel, benzynowy, hybrydowy, 

elektryczny 

 

13 Moc  Nie mniej niż 150 KM   

14 

Zużycie paliwa  

zgodnie z wynikiem 

badań homologacji 

pojazdu 

cykl mieszany nie więcej niż 

10/100km  

 

15 Norma emisji CO2 Nie więcej niż 150g/km  

16 Poziom emisji spalin Min. Euro 6  

17 

Układ antypoślizgowy 

ABS z układem 

elektronicznego 

rozdziału sił hamowania 

oraz układem awaryjnego 

hamowania 

Wymagany  

18 

Układ dynamicznej 

kontroli stabilności toru 

jazdy z elektronicznym 

układem kontroli trakcji 

Wymagany  

19 

Czołowe i boczne 

poduszki powietrzne 

kierowcy i pasażera z 

przodu, poduszki 

powietrzne kurtynowe z 

przodu i z tyłu 

Wymagany  

20 Immobiliser Wymagany  

21 Podgrzewana tylna szyba Wymagana  



 

22 
Światła przeciwmgłowe 

przednie 

Wymagane  

23 

Elektrycznie sterowane i 

podgrzewane lusterka 

zewnętrzne 

Wymagane  

24 
Fotel kierowcy z 

regulacją wysokości 

Wymagany  

25 

Środkowy rząd siedzeń w 

układzie dwa oddzielne, 

niezależne fotele  

Wymagana  

Podać wymiary foteli 

 

 

26 

Trzeci rząd siedzeń – trzy 

siedzenia dzielone co 

najmniej 1/3 i 2/3 

Wymagana  

Podać wymiary siedzeń 

 

 

27 

Możliwość przesuwania 

poziomego trzeciego 

rzędu siedzeń wzdłuż 

pojazdu 

Wymagany  

28 
Komplet dywaników 

gumowych  

Wymagany  

29 
Zdalnie sterowany 

centralny zamek 

Wymagany  

30 
Elektrycznie sterowane 

szyby przednie i tylne 

Wymagane  

31 

Klimatyzacja 

elektroniczna 

dwustrefowa z 

rozprowadzeniem na 

tylne rzędy 

Wymagana   

32 Komputer pokładowy Wymagany  

33 Obrotomierz Wymagany  

34 

Radio AM/FM wraz 

 z odtwarzaczem MP3 

lub MP3/MP4 

Wymagane  

35 
Wspomaganie 

kierownicy  

Wymagane  

36 

Regulacja wysokości 

kierownicy w dwóch 

płaszczyznach 

Wymagana  

37 
Zderzaki i klamki drzwi  

w kolorze nadwozia 

Wymagane  

38 
Koło zapasowe 

pełnowymiarowe 

Wymagane  

39 

Gwarancja 24 miesiące na podzespoły 

mechaniczne 

36 miesiące na powłokę 

lakierniczą 

72 miesiące na  perforację 

nadwozia 

 

40 
Gwarancja  assistance  

24h/dobę 

Wymagana  

 

                                        



 

 

 

Załącznik nr 2 

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

 

Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

………………………………………………

…………………………………………….. 

 

reprezentowany przez: (imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym dostawy samochodów, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

            ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………

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

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

 

              ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami: 

……………………………………………………………………..….…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać nazwę adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 

 

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. 

 

 

 

                ………………………………………… 

                                (podpis) 

 

 



 

               Załącznik nr 3 

  

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

 

 

Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

………………………………………………

…………………………………………….. 

 

reprezentowany przez: (imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy samochodów 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

 

 

                 ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….……………………………..,  



 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………. 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

.............................................. 

nazwa i adres oferenta 

Wykaz wykonanych zamówień 

Opis przedmiotu zamówienia Czas realizacji  

(należy podać daty) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Początek Koniec 

    

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień: 

......................................... sztuk. 

.............................................................................. 

podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



 

Załącznik nr 5 

 

LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów  

oświadczam/my, że: 

 

a) należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), w skład której wchodzą 

następujące podmioty: * 

 

1) …………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………….. 

 

b) nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej * 

 

* niepotrzebne skreślić               

 

 

 

 

......................................     ........................................................................................ 

         data                                    imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 

Projekt umowy 

zawarta w dniu …………………………………………. r. 

 

pomiędzy Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16,  

20-124 Lublin, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

a Firmą, ………………………………, z siedzibą …………………zwaną dalej Sprzedającym, 

reprezentowaną przez:  

.................................................................................................................................................................. 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 ze zm.)  Sprzedający sprzedaje,  

a Kupujący kupuje dwa samochody:  

 

- marka: …………………… , model……………………….  

 

- marka: …………………… , model……………………….  

 

zwane w dalszej treści umowy „samochodami”. 

2. Dostarczone samochody są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., spełniają warunki 

dopuszczenia do ruchu drogowego. 

3. Oferta stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w załączniku nr 1 

do umowy parametrów samochodów. 

 

§ 2 

1. Sprzedaż samochodów nastąpi w terminie do  ………………… dni od daty podpisania umowy. 

                                                                       (nie dłuższym niż trzy miesiące)  

2. Z chwilą realizacji zamówienia Sprzedający wyda Kupującemu wszelkie dokumenty niezbędne 

do rejestracji samochodów we właściwym Urzędzie Komunikacji, w tym fakturę, instrukcję 

obsługi w języku polskim, świadectwa homologacji i inne. 

3. Przed wydaniem samochodów Kupujący przedstawi Sprzedającemu dokumenty potwierdzające 

rejestrację. 

4. Samochody zostaną wydane przez Sprzedającego upoważnionemu pisemnie przedstawicielowi 

Kupującego po podpisaniu protokołu odbioru. 

5. Kupujący dokona protokolarnego odbioru pojazdów. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 4, 

ze strony Kupującego podpisuje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Wzór 

protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

1. Ustala się wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości: 

1) netto ………………. zł .(słownie: ……………………………………. złotych ), 

2) podatek VAT ……………… zł (słownie:  …………………………….…złotych),  

3) brutto …………….. złotych (słownie: ………………………………….złotych) 

 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Sprzedającego nr ……………………….. 

w ciągu 21 dni od otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. 

 



 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy 

podpisany przez Strony. 

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Kupujący wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego. 

5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 4 odsetki 

ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

 

§ 4 

1. Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres: 

 

Samochód 5 osobowy 

1) silnik oraz podzespoły mechaniczne i elektryczne – ….…… miesięcy, 

2) powłokę lakierniczą  –  ……………………..  miesięcy, 

3) perforację blach nadwozia – …………… miesięcy.  

 

Samochód 7 osobowy 

1) silnik oraz podzespoły mechaniczne i elektryczne – ….…… miesięcy, 

2) powłokę lakierniczą  –  ……………………..  miesięcy, 

3) perforację blach nadwozia – …………… miesięcy.  

 

2. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 Sprzedający zapewnia bezpłatnie, między 

innymi: 

1) usunięcie (naprawę) wad (usterek) mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz 

hydraulicznych samochodów, 

2) wymianę samochodu wadliwego na nowy wolny od wad (usterek) w przypadku, gdy naprawa 

samochodu (usunięcie wad) nie jest możliwa lub zakres wad (usterek) jest na tyle rozległy, że 

samochód winien być wymieniony na nowy wolny od wad, 

3) pomoc drogową. 

3.   Terminy usunięcia wad w okresie gwarancji będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym. 

4.   Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

5. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Sprzedający.  

6. Sprzedający zapewnia wykonanie napraw gwarancyjnych w serwisie wskazanym w ofercie. 

 

§ 5 

1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, o ile Sprzedający wykonuje ją wadliwie lub 

w sposób sprzeczny z ofertą. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej  okoliczności. 

W takim wypadku Sprzedający może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 6 

1. Sprzedający zobowiązany jest zapłacić kary umowne : 

 

a) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego -  

w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 pkt 3, 

b) za opóźnienie w wydaniu Kupującemu samochodu z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

 

 



 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 lit. b) 

z przysługującego WYKONAWCY wynagrodzenia, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.       

 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie 

aneksu  podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden 

dla Sprzedającego. 

 

 

Sprzedający                Kupujący                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO UMOWY 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU OSOBOWEGO 

 

 

 

W dniu.............................. w siedzibie firmy w .................................................... przy  

ul ………………………… w ramach umowy nr ..........................z dnia ........................................   

dokonano odbioru samochodu osobowego, marki.............................. model..................................... 

nr nadwozia..................................... nr silnika........................................... z kartą gwarancyjną, kartą 

pojazdu i instrukcją obsługi w języku polskim. 

 

 

SPRZEDAJĄCY               KUPUJĄCY 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 7 
 
 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel oferenta)  
 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie 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).  

 

* 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 przez jego 

przekreślenie). 

 


